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 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بني يدي الكتاب

  . احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  . وكل عدٍد منها عبارة عن دورة متخصصة ) كتاب البتار ( نبدأ معكم أيها اإلخوة ااهدون هذه السلسلة املباركة 

  . ه دورة املسدسات ، وتلك دورة األسلحة اخلفيفة ، وهناك دورة الرياضة ، وهكذا فهذ
وبعد أن كانت هذه املواضيع تأتيكم على شكل حلقات يف أعداد نشرة معسكر البتار ، يسر اهللا إلخوانكم يف اللجنـة                 

مراجعتـها وزيـادة بعـضها مث     و- كل فٍن على حده      -العسكرية بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب مجع هذه األعداد          
  . إخراجها يف أى حلة ، لتكون يف متناول أيدي عشاق الشهادة وخطّاب احلور 

وكنا قد أجرينا استفتاًء يف العدد التاسع عشر من نشرة معسكر البتار حول طريقة نشر مثل هذه املواد ، هل تكون ضمن 
د من كثٍري من اإلخوة أن فصلها أفضل ، وإخراج العلوم العسكرية جملدات املعسكر اليت حتتوي كامل األعداد ، فكان الر

  . يف قالب آخر أجود وأمجع للفائدة ، وعليه كانت هذه السلسلة ، اليت لوال عون اهللا وتوفيقه وفضله ورمحته مل تكن 
د عنه يوم القيامة ، قال     وال ننسى التأكيد على إخواننا يف اهللا بأن هذه السالسل وغريها هي من العلم الذي سيسأل العب                

 رواه  .. وعن علمـه فـيم فعـل   ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه           : رسول اهللا   
  . هذا حديثٌ حسن صحيح : الترمذي بسنده عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه ، وقال الترمذي 

شباب اإلسالم ، وقوموا قومة رجٍل واحد لتنفضوا عن أمتكم هذا الـذل    فاهللا اهللا أن تستكثروا من حجج اهللا عليكم يا          
  : واهلوان 

  فدعي التخاذل والصياح.. يا أميت وجب الكفاح 
  ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح

  بكٍم ، على أيٍد فصاح.. إنا نتوق أللسٍن 
  فلم الرتاع واالنتطاح.. الكفر مجع مشله 

  .. وبعد 
) حـرب املـدن     ( ، وهو حيتوي على دورة التنفيـذ        ) كتاب البتار   ( عدد األول من هذه السلسلة املباركة       فهذا هو ال  

أبو  : - حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً          -ومقدمات يف احلروب وأنواعها ، وهو بقلم البطل القائد الشهيد           
قُِتل على أرض اجلزيرة ، بعد أن خط بالدم القاين حـروف            هاجر عبد العزيز بن عيسى بن عبد احملسن املقرن ، والذي            

  . العزة واإلباء 
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 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

  الفهرس
  ٩...............................................................................................................................احلرب

  ٩...............................................................................:تعريف احلرب 

  ٩.............................................................................:أهداف احلروب 

  ٩.............................................................................:أسباب احلروب 

  ٩..........................................:تقسيمات احلروب من ناحية القوة العسكرية والبشرية 

  ١١........................................................................) .حرب العصابات ( احلرب غري النظامية : فصل 

  ١١...................................................................................:تعريفها 

  ١١...................................................................:أهداف حرب العصابات 

  ١١....................................................................:غايات حرب العصابات 

  ١٢....................................................................:مراحل حرب العصابات 

  ١٣.............................................) الدفاع االستراتيجي (االسترتاف : املرحلة األوىل 

  ١٣..........................................................................:مساا السياسية 

  ١٣..........................................................:مساا السياسية بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٣...................................................:مساا السياسية بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٤.........................................................................:مساا العسكرية 

  ١٤.........................................................:مساا العسكرية بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٤..................................................:مساا العسكرية بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٤..................................................................:القواعد يف هذه املرحلة 

  ١٤........................................................................:للعدو بالنسبة ) أ 

  ١٤.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٤...............................................................:املفاوضات يف هذه املرحلة 

  ١٥.................................................)التوازن االستراتيجي النسيب : ( رحلة الثانية امل

  ١٥............................................................:السمات السياسية هلذه املرحلة 

  ١٥........................................................................:بالنسبة للعدو ) أ 



 

 ٤
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  ١٥.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٦...........................................................:السمات العسكرية هلذه املرحلة 

  ١٦........................................................................:بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٦.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٦..................................................................:القواعد يف هذه املرحلة 

  ١٦........................................................................:بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٦.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٦...............................................................:املفاوضات يف هذه املرحلة 

  ١٧.............................................................)مرحلة احلسم : ( املرحلة الثالثة 

  ١٧............................................................:السمات السياسية هلذه املرحلة 

  ١٧........................................................................:بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٧.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٧...........................................................:السمات العسكرية هلذه املرحلة 

  ١٧........................................................................:بالنسبة للعدو ) أ 

  ١٨.................................................................:بالنسبة للمجاهدين ) ب 

  ١٨..................................................................:القواعد يف هذه املرحلة 

  ١٨...........................................................................:بالنسبة للعدو 

  ١٨......................................................................:بالنسبة للمجاهدين 

  ١٨...............................................................:املفاوضات يف هذه املرحلة 

  ١٩...................................................................الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة: فصل 

  ١٩............................................................................خنبة قيادية: أوالً 

  ١٩.......................................................................:ظروف مواتية : ثانياً 

  ٢٠..........................................................................:االستجابة الشعبية 

  ٢٠.................................................................:أقسام االستجابة الشعبية 

  ٢٠...................................................)العدة والعتاد ( وسائط العمل بالقوة : ثالثاً 
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  ٢٢..............................................املعرفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامية: رابعاً 

  ٢٥................................................................................................أقسام قوات العصابات: فصل 

  ٢٥..........................................................................قوات اجلبال: أوالً 

  ٣١.....................................................................التكتيك يف حرب اجلبال

  ٣٢............................................................................الكمني : أوالً

  ٣٢.............................................................................اإلغارة: نياً ثا

  ٣٤......................................................................................فصل مجاعة العمل السري يف املدينة

  ٣٤......................................................................التشكيالت داخل املدن

  ٣٥...................................................................:جمموعة القيادة امليدانية 

  ٣٥..............................................................جمموعة مجع املعلومات: ثانياً 

  ٣٦.............................................................جمموعة أو طاقم التجهيز: ثالثاً 

  ٣٧.............................................................جمموعة أو طاقم التنفيذ: رابعاً 

  ٣٩...............................................................................................تقسيمات املدن الكربى: فصل 

  ٣٩...............................................دور األرض وطبيعتها يف أقسام حرب العصابات

  ٤٠...................................................................................................األهداف داخل املدن: فصل 

  ٤٠...................................................................أنواع األهداف داخل املدن

  ٤٠........................................................أهداف ذات صبغة عقائدية ،: أوالً 

  ٤١....................................................................أهداف اقتصادية: ثانياً 

  ٤١......................................................................أهداف بشرية: ثالثاً 

  ٤٢..................................................:األمهية ترتيب األهداف البشرية من حيث 

  ٤٢.........................................................اهلدف من ضرب األهداف البشرية

  ٤٣.............................................................مميزات العمليات اخلاصة يف املدن

  ٤٣.........................................................سلبيات العمليات اخلاصة داخل املدن

  ٤٥........................................................................................................الصندوق امليت: فصل 

  ٤٥....................................................................................:تعريفه 
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  ٤٥..............................................................:شروط اختيار الصندوق امليت 

  ٤٥.................................................................أماكن اختيار الصندوق امليت

  ٤٥...........................................................................مميزات النقطة امليتة

  ٤٥......................................................................سلبيات الصندوق امليت

  ٤٦............................................................................احتياطات األمان

  ٤٦..................................الشروط الواجب توفرها يف املواد اليت توضع يف الصندوق امليت

  ٤٦.......................................................................عملية الشحن والتفريغ

  ٤٨...................................................................................اإلشارات

  ٤٨...........................................................................أنواع اإلشارات

  ٤٨........................................................................خطة الصندوق امليت

  ٥٠......................................................................جمموعة أو طاقم التنفيذ

  ٥١...............................................................األسلحة املستخدمة يف املدن

  ٥٢...............................................................................................................االغتياالت: فصل 

  ٥٢....................................................................................:تعريفه 

  ٥٢...........................................................................:أسباب االغتيال 

  ٥٢..........................)طاقم االغتيال ( الشروط اليت جيب أن تتوفر يف عناصر عملية االغتيال 

  ٥٣.....................................................................خصائص عملية االغتيال

  ٥٣.......................................................................احل عملية االغتيالمر

  ٥٥..............................................................................وسائل االغتيال

  ٥٥........................................................................أفضل أوقات االغتيال

  ٥٥.......................................................................عملية االغتيالأمنيات 

  ٥٦.....................................................أمثلة على عمليات اغتيال قد متت من قبل

  ٥٦..........................................عملية اغتيال السادات  -١

  ٥٦............................................عملية اغتيال كاهانا  -٢

  ٥٦.........................................عملية اغتيال فرج فودة  -٣
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  ٥٧..............................حماولة اغتيال عدو اهللا حسين مبارك  -٤

  ٥٧......................................اغتيال عدو اهللا نزار احلليب  -٥

  ٥٧........................................................ عملية اغتيال أمحد شاه مسعود -٦

  ٥٧..........................ااهد أنور شعبانعملية اغتيال الشيخ   -٦

  ٥٧..........................................عملية اغتيال بوضياف  -٧

  ٥٨.................................................................املواكب الشخصية الرمسية للشخصيات املهمة: فصل 

  ٥٩................................................................تعليمات خاصة لقادة املواكب

  ٦٠...................................................بعض طرق اهلجوم واالعتراض على املواكب

  ٦٤...................................................................................................................اخلطف: فصل 

  ٦٤............................................الشروط الواجب توفرها يف طاقم أو جمموعة اخلطف

  ٦٤...............................................................................أنواع اخلطف

  ٦٤..........................................................................:اخلطف السري 

  ٦٤...........................................................................:اخلطف العلين 

  ٧١...................................................................................................التخطيط للعمليات: فصل 

  ٧١.............................................................................:املرحلة األوىل 

  ٧١..............................................................................:املرحلة الثانية 

  ٧١..............................................................................:املرحلة الثالثة 

  ٧١.............................................................................:املرحلة الرابعة 

  ٧١.............................................................................:املرحلة اخلامسة

  ٧١...........................................................................:املرحلة السادسة 

  ٧١............................................................................:املرحلة السابعة 

  ٧٢...............................................:خطّة حتديد إمجايل للوقت الالزم لتنفيذ العملية 

  ٧٦........................................................................................مهارات التحرك داخل املدن: فصل 

  ٧٦...........................................................:املبنية  اخل املناطقكيفية التحرك د

  ٧٦............................................................................:النوافذ يف املدن 
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  ٧٧.................................................................:كيفية تطهري املباين والغرف 

  ٧٧........................................:املناطق املبنية والغرف  كيفية استخدام القنابل اليدوية يف

  ٧٧...............................................:كيف خيتار مواقع الرماية ألي سالح يستخدمه 

  ٧٨...............................................:تمويه واإلخفاء واختاذ السواتر كيفية التحرك وال



 

 ٩

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلـى آلـه                  : ( قال أبو هاجر رمحه اهللا      
  . وصحبه أمجعني

  احلرب
  : تعريف احلرب 

و فئتني أو دولتني أو شخصني وباجلملة بني معسكرين ، لتحقيق مكاسب سياسـية أو               حالةٌ من الصراع الناشب بني طائفتني أ      
  . اقتصادية أو آيدلوجية أو ألغراٍض توسعية ، وهي عادة آخر األوراق بيد الساسة 

  : أهداف احلروب 
  . أن يقوم املقاتل بتحطيم القوة اليت أمامه وإرضاخها له  -١
  .قضاء على العدو املناوئ واجتثاثه لا -٢
 . إثبات الوجود  -٣

  : أسباب احلروب 
  : مسببات احلروب عموماً ميكن تقسيمها إىل قسمني 

 مظلوم ضد قوة غازية مغتصبة أو حـاكم  ائفة أو شعب مسلوب اإلرادة مضطهداحلروب العادلة ، وهي اليت تشنها ط     -١
ة وحىت تكون كلمة اهللا هي العليا ،        رفع الظلم والعدوان ، والقتال يف سبيل اهللا لتحكيم الشريع          : فالسبب هنا جائر ،   

 – الفلـبني    – كشمري   – الشيشان   – العراق   – أفغانستان   - فلسطني   –بالد احلرمني   ( وأمثلة هذا النوع من القتال      
  ) . وغريها 

يل السيطرة على العقائد وتبد : والسبب هنااحلروب الظاملة ، وهي اليت تشن من ِقبِل القوى الظاملة على املستضعفني ،  -٢
 . الشرائع واستباحة األراضي وسلب الثروات 

  :تقسيمات احلروب من ناحية القوة العسكرية والبشرية 
 . حروب نظامية  -١
 . حروب الدمار الشامل  -٢
 . حروب باردة  -٣
 . حروب غري نظامية  -٤

  . نظامية الغري بسط القول بإذن اهللا يف احلروب وسنتكلم على كل قسم منها إن شاء اهللا ، وسن
هي اليت تستخدم فيها مجيع األسلحة ما عدا أسلحة الدمار الشامل ، وتكون بني جيشني نظـاميني ،           : احلروب النظامية    : أوالً

   ) .  حرب العراق وإيران– حرب الكوريتني –حرب العاشر من رمضان بني مصر واسرائيل ( وأمثلة هذا النوع من احلروب 



 

 ١٠
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أسلحة الدمار الشامل ، كاألسلحة البيولوجية      ( تقليدية  الغري  تستخدم فيها األسلحة    وهي اليت   : حروب الدمار الشامل    : ثانياً  
  . ، ويعترب هذا النوع من احلروب مستبعد الوقوع ألا تؤدي إىل دمار شامل يقضي على مجيع صور احلياة ) والنووية 

حتاد السوفييت وأمريكا بعد فني ، ومثاهلا ما حدث بني اال    الطروهي اليت ال يكون فيها التحام مباشر بني         : احلروب الباردة   : ثالثاً  
  . اية احلرب العاملية الثانية 

  : وسائل هذا النوع من احلروب 
 واملظاهرات وزرع الفنت ، كما حيدث باإلضراباتتغذية االضطرابات الواقعة يف البلد املعادي ، والتشجيع على القيام           -١

جون ( ومة األرتريية تدعم احلركة الشعبية لتحرير السودان واليت يقودها النصراين من أرترييا ضد السودان ، فتجد احلك
، وعلى الضفة األخرى جتد احلكومة السودانية تدعم احلركات اجلهادية القائمة يف أرترييا ، وكـذلك هنـاك         ) قرنق  

حروب (  مثل هذين املثالني     حرب باردة تستخدم هذا النوع من الوسائل بني السودان وأثيوبيا ، وتسمى احلروب يف             
  ) . بالوكالة 

عرقلة مشاريع البناء واإلنتاج سواًء يف اجلانب التنموي أو العسكري ، وذلك كما حدث مع احلكومة العراقية السابقة              -٢
 لتعطيل الربنـامج النـووي      ١عندما سعت لتطوير برناجمها النووي ومت ضربه بالطائرات ، وأيضاً مت اغتيال حيىي املشد             

 . راقي ، ومن األمثلة على هذه الوسيلة  ما تقوم به أمريكا من حصار اقتصادي لليبيا وسوريا الع
تعميم األفكار والنظريات وامليول االزامية يف أوساط الشعوب املستهدفة ، كما يفعل احللف الصهيو صلييب حالياً ضد  -٣

نصارى لتحقيق هذا الغرض ، وقد تأثر ـذا اإلعـالم   املسلمني ، وتستخدم أجهزة اإلعالم العاملية من قبل اليهود وال     
املُوجه غالبية املسلمني واهللا املستعان ، ولذلك ترى اإلدارة األمريكية احلالية تصرف املليارات من الـدوالرات علـى         

 !األجهزة اإلعالمية والشبكات اليت تدعي أن لديها مصداقيةً وحياديةً يف الرأي 
 . مرهم على القيام والثورة ضد حكامهم ، ودعم املعارضة اخلارجية واستضافتها حتريض املغلوبني على أ -٤
تفريق الصفوف وبعثرة اجلهود وتشكيل الطوابري اخلامسة وزرع بذور االحنالل والتفكك ، كما يفعل الغـرب اآلن                  -٥

يف املؤمنني ، والقصد مـن  بأقطاب العلمنة واحلداثة والتغريب يف بالد املسلمني ، الذين حيرصون على إشاعة الفاحشة    
إعداد مثل هذا الطابور اخلامس إعدادهم لكي يصبحوا حكاماً للبالد اإلسالمية يف مرحلٍة متقدمة من الصراع ، كما                  

 . حيدث بالنسبة لكرزاي وجملس احلكم االنتقايل يف العراق 

                                                
 . ووي العراقي عامل الذرة املصري ، والقائم على املشروع الن ١
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  ) .  حرب العصابات ( احلرب غري النظامية : فصل 
  : تعريفها 

  ..هلا تعريفني 
 حرب ثورية ، تجند السكان املدنيني أو جزء منهم ضد القوة العسكرية للسلطة احلاكمة القائمة حمليـةً  : ((التعريف األول   

   )) .كانت أو مغتِصبةً أجنبية ، والثوار هم جمموعة من السكان احملليني تعارض منهج احلكومة وفكرها وشرعيتها
رية أو قبلية ، كما حدث يف أثيوبيا بني قبيلة األرومو ذات األغلبية السكانية وقبيلة التقري      وقد تكون دوافع هؤالء السكان عنص     

  . احلاكمة 
حرب بأبسط األشكال وأرخص األدوات من ِقبل طرف فقري ضعيف ضد خصم قوي يتفوق عليـه يف                 : (( التعريف الثاين   
   )) . العدة والعتاد

، فالربغوث دائماً يلسع الكلب ويحِدث به جروحاً ويهرب ، فيقوم           ) ث والكلب   حرب الربغو ( وتسمى حبرب العصابات أو     
  . الكلب بعض نفسه وهرش جلده ، مث يعود إليه الربغوث ويلسعه مرة أخرى ، وهكذا دواليك حىت يفقد توازنه وينهكه ويقتله 

  :أهداف حرب العصابات 
        ساٍم نبيل ، وهو الدعوة إىل نظام إسالمي خـالص صـاٍف مـن               بالنسبة للمجاهدين فإن هدفهم الذي يدعون إليه هو هدف 

الشوائب والكفريات ، قائم على الكتاب والسنة ، ومن أهدافهم أيضاً حترير الشعوب املسلمة املظلومة من نري واستبداد األنظمة         
رعيته من نور الكتاب والسنة ، لذلك الكفرية الظاملة اجلائرة حمليةً كانت أو أجنبية ، والدعوة إىل نظام اجتماعي جديد يستمد ش

  . جتد أن غالب احلركات اإلسالمية  متفقة يف التعريف والسبب 

  :غايات حرب العصابات 
  : لدى رجال العصابات غايات مهمة ، وهي 

 . تطويل أمد احلرب بقصد حتقيق الصمود الناجح الذي تسعى له أي حركة عصابات مقاِتلَة يف العامل -١
 : اعدة على تطويل أمد احلرب ومن األمور املس

اإلحجام عن أهداف يستطيع ااهدون الوصول إليها ، ألم إذا هجموا عليها سيفقدون أغلب الكوادر وقوة  •
كما حدث يف طاجيكستان عندما مل يهجم ااهدون بقيادة         ( التنظيم ، وبالتايل تؤجل مثل هذه العمليات ،         

أفرادها ثالثة آالف ، و معه أربعون من ااهدين فقط ، فلو هجم             خطاب على قاعدة عسكرية روسية عدد       
عليهم مباشرة النتهى أمرهم إال أن يشاء اهللا ، ولكنه فضل قصف العدو من قواعد خلفية بعيدة ، ومن أماكن   

 األمثلة ومن) . مموهة متويهاً جيداً وبذلك استطاع بفضل من اهللا حتقيق الصمود الناجح والبقاء لفترة   أطول           
صمود أيب عبد اهللا الشيخ أسامة بن الدن والدكتور أمين الظواهري ومن معهما             : على حتقيق الصمود الناجح     

  : من ااهدين ، غري أن هذا الصمود البد له من مثن ومن مواجهات وحينها تأيت الغاية التالية وهي 
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ان وكثرة العمل ، وهي مبنية على الغاية األوىل ، وهذا يؤدي إىل اكتساب املهارة القتالية اليت تأيت بالتدرج واملراس واملر -٢
 سننتقل تلقائياً إىل الغاية الثالثة ، ٣ وهذه اخلربات القتالية املُكْتسبة٢ارتفاع الروح املعنوية ، وبسبب هذا الصمود الناجح

 : وهي 
ملعاكسة ، فاألمة عندما ترى أن أمد احلـرب   الناجحة وبناء قوى متعاظمة رغم تفوق العدو وجهوده ا    ٤حتقيق املرحلية  -٣

طال وأن ااهدين هم الند املناوئ للصليبية العاملية سيعرف الناس حينها قوة ااهدين ، وبالتايل سيبدأون يف االنضمام 
  . ٥إىل هذه الطائفة املنصورة

لرابعة وهي بناء قوة عسكرية يف مجيع أحناء وبناًء على الغايات الثالث السابقة ، سيؤدي حتقيق هذه الغايات إىل الغاية ا       -٤
بناء جيش عسكري ، ويكون اجليش مبنياً       : البلد تكَونُ نواة اجليش العسكري ، إذاً نستطيع القول بأن الغاية الرابعة             

على أسس عصرية مستحدثة ومبتكرة ، وتكون هذه املرحلة آخر املراحل ، ويكون اجليش فيها قادراً بإذن اهللا علـى                    
 . واجهة اجليوش النظامية وبنفس تكتيكاا م

، ألن ااهدين قد حيتاجوم يف بعض  ) ٦مجاعة رجال العصابات( يف هذه املرحلة األخرية البد من اإلبقاء على      : ملحوظة  
  . احلاالت ، فلو قدر اهللا تراجع ااهدين من مرحلٍة إىل مرحلة يكون رجال العصابات هم رجال املرحلة السابقة 

  : مراحل حرب العصابات 
  ) .الدفاع االستراتيجي ( االسترتاف : املرحلة األوىل 

  . الدفاع عن اإلسالم واملسلمني واحلُرمات واألعراض : وسبب نشوء هذه املرحلة بالنسبة للمجاهدين يف األعم األغلب هو 
  ) . سياسة األلف جرح ( التوازن االستراتيجي النسيب : املرحلة الثانية 
  ) . اهلجوم النهائي ( احلسم العسكري : املرحلة الثالثة 

، ولكن قد تبدأ احلرب مبرحلة االسترتاف ) قيادة ااهدين ( وكل هذه املراحل الذي حيدد موقف ااهدين منها هو القيادة 
ن املرحلة الثانية ، ولكن  وقد يسقط م– وهذا من فضل اهللا –مث ال يستطيع العدو الصمود فتجده يسقط من املرحلة األوىل 

ونذكر هنا على ( جيب التنبيه هنا على عدم االستعجال يف االنتقال بني املراحل ، بل التريث واألخذ جبميع األسباب واجب 
سبيل املثال ما حدث لإلخوة يف اجلزائر حينما استعجلوا يف االنتقال من املرحلة األوىل وهي مرحلة االسترتاف إىل املرحلة                   

ية وهي مرحلة التوازن النسيب ، مما أدى إىل تقهقر احلركة ورجوعها إىل مرحلة االسترتاف من جديد ، وقد حدث ذلك الثان
  ) .   م ٩٧-٩٥( بني عامي  

                                                
 . الغاية األوىل  ٢
  . الغاية الثانية  ٣
  . االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى من مراحل حرب العصابات بنجاح ، وسنأخذ مراحل حرب العصابات بعد الغايات بإذن اهللا : التمرحل هو  ٤
  . رى ضرورةٌ قصوى لالستمرار التمرحل الصحيح وعدم االستعجال يف االنتقال من مرحلة إىل أخ: ملحوظة هامة  ٥
  ) .  الثوار –املغاوير ( وهلم أمساء أخرى كـ  ٦
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ومتتاز كل مرحلة من هذه املراحل بسماٍت سياسية وعسكرية ختضع للمناورة والتغيري ، لكٍل من العدو وااهدين ، وأيضاً                   
قواعد ، وللمجاهدين قواعد أيضاً يف هذه املرحلة ، وهناك مسألة املفاوضات يف كل مرحلة ، وكـل هـذه             جتد أن للعدو    

  . األمور سنتناوهلا بالتفصيل بإذن اهللا 

  )الدفاع االستراتيجي ( االسترتاف : املرحلة األوىل 

  :سماتها السیاسّیة 
واصلة لتشويه صورة رجال العـصابات أو ااهـدين ،   محالت شرسة حممومة مت  :سماتها ال سیاسیة بالن سبة للع دو        ) أ  

، وإطالق الدعايات الكاذبة بشأم ، وعلى سبيل املثال قوهلم أن ااهدين قتلةٌ جمرمون فاشلون يف حيام                  وتضليل العوام 
ال املنطقة اليـوم أن     يائسون منها ، وذلك بواسطة اآللة اإلعالمية اليت ميتلكها العدو ، ولذا يستطيع أي قارئ أو متابع حل                 

يشاهد هذه احلمالت املسعورة على ااهدين يف البالد اإلسالمية ويف بالد احلرمني ، وهذا التوظيف الرخيص للـدين يف                   
مواجهة ااهدين ، حىت أن احلكومة السعودية استخدمت يف هذه األيام يف سبيل تشويه صورة ااهدين أقطـاب بعـض         

  . ين كانوا يف يوم من األيام يتغنون مبواجهة الظاملني  احلركات اإلسالمية ، الذ
واهلدف من هذا التشويه والتضليل هو عزل ااهدين عن طبقات اتمع وقطع الدعم اللوجسيت واملادي الذي يقدمه الشعب 

نـوره ولـو كـره      يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يـتم              ﴿للمجاهدين ، ولكن هيهات هيهات      
   . ﴾الكافرون

عروض سرية للتفاوض وإلقاء السالح مقابل عفو شامل أو إخراج من البالد أو مـا  : ومن السمات السياسية هلذه املرحلة      
شابه ذلك ، وتقدم غالباً لقيادة رجال العصابات أو القائمني على احلملة العسكرية أو السياسية  ، كمثل العروض اليت تقدم 

  . ر احلوايل أو العواجي اليوم إىل ااهدين يف جزيرة العرب ا سف
يستغل ااهدون الضربات العسكرية يف هذه املرحلة لتحطيم هيبة النظـام    :سماتها ال سیاسیة بالن سبة للمجاه دین        ) ب  

تشجيع الناس علـى     : وتوضيح الصورة لدى أفراد األمة بأن هذا العدو غري قادر على تاليف ضربات ااهدين ومبعىن آخر               
  . مواجهة األعداء  

أو العـدو  ) الصراع مع اليهود والنصارى ( كما يستغل ااهدون هذه املرحلة يف توضيح حقيقة الصراع الدائر يف املنطقة           
ـ                   ة الغاصب احملتل لديارهم ، لذلك جتد أن ااهدين عندما يتأخرون يف الضربات يربرون هذا التأخري باختيار أهداف مهم

  . ، لكي تحرج الدولة أمام الشعب وتتبين عمالة النظام للعامة ) أهداف يهودية ونصرانية ( وحساسة ونظيفة 
لذلك يف هذه الفترة يقوم اجلهاز اإلعالمي للمجاهدين بالترويج للمجاهدين وحث الناس على مقاومة الصليبيني واليهود ،                 

ت ااهدين والعمليات أو املواجهات اليت حتدث وإبرازها للناس لكـي  وحث الناس على مساعدة ااهدين ، ونشر بطوال   
  . يتابعوا أخبار إخوام ااهدين ،ولكي تتضح الصورة لديهم 
، ) ااهدين املتواجدين خارج منطقة الصراع ( جتميع احللفاء : ومن السمات السياسية يف هذه املرحلة بالنسبة للمجاهدين 

عدم فتح  : اون بينهم وبني ااهدين ، وحتييد األعداء غري املباشرين عن املواجهة قدر املستطاع والسبب               وتقوية أواصر التع  
  .عدة جبهات على ااهدين يف آٍن واحد 
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  : سماتها العسكریة 
ا ، فتجد أن محالت شرسة متواصلة مكثفة وعنيفة إلاء قوة ااهدين والقضاء عليه :سماتها العسكریة بالنسبة للعدو ) أ 

  .العدو يستعمل كل ما يف وسعه ويستخدم كل ما يستطيع استخدامه من قوة عسكرية لتحقيق هذا الغرض 
ويف نفس الوقت جتد أن العدو حياول استدراج ااهدين إىل معارك وِصدامات مكشوفة لكي يقضي عليهم ، حىت وإن أدى 

  . ذلك إىل فقدانه أعداداً كبريةً من اجلنود 
حياول ااهدون يف هذه املرحلة توزيع وتنويع وتكثيف الـضربات ضـد            :س ماتها الع سكریة بالن سبة للمجاه دین         ) ب  

األعداء وتفريقها يف أحناء البالد ، حىت وإن كانت هذه الضربات صغرية فهي منتشرة ومتفرقة ، فهي بالتايل تفَرق وتبعثـر              
  . وتشتت جهود العدو 

، وقد حتتاج اموعة اجلهادية يف هذه املرحلة        ) اضرب واهرب   ( تعتمد على سياسة الكر والفر      وهذه الضربات يف غالبها     
إىل عمليات نوعية حتقق صدى إعالمياً جيداً ، ويكون من أهداف مثل هذه العمليات إثبات الوجود أو القوة ، وأيضاً متريغ     

شباب على محل السالح يف وجوه األعداء من اليهود والنصارى          أنف العدو يف التراب وجترئة الناس على قتاله ، وحتميس ال          
  . وعمالئهم 

  : ومن األمثلة على االستفادة الدعائية من مثل هذه العمليات النوعية على سبيل املثال 
يف معرض كالمه عن احلرب اإلعالمية القائمة بـني أمريكـا           ) آشكروفت  ( ما قاله عدو اهللا وزير العدل األمريكي         -١

حيث إن األمريكان قاموا بتغطية إعالمية جيدة للعمليات        ) إننا كنا خندم تنظيم القاعدة دون أن نشعر         : ( هدين  واا
  . اليت تقوم ا القاعدة 

إن أسامة بن الدن استطاع أن يوقع شرخاً تارخيياً بني الواليات املتحدة األمريكيـة  : ( ما قال عدو اهللا تركي الفيصل    -٢
 سـبتمرب  ١١وبفضل اهللا وقدرته مل يكن هذا الشرخ ليحدث لو مل تكن ضـربات   ) . ية السعودية   وبني اململكة العرب  

 . نوعيةً فريدةً يف نوعيتها 
يستفيد القاعدون من املسلمني عند مشاهدم بطوالت إخوام ااهدين وعمليام النوعية شحذاً هلممهم وحتفيزاً هلم            -٣

 .  سبتمرب من جتييش لألمة ورفع معنويات الشباب املسلم ١١، كما حدث بعد ضربات كول ونريويب و

  : القواعد في هذه المرحلة 
  . قواعد العدو يف هذه املرحلة معروفةٌ ثابتة  :بالنسبة للعدو ) أ 

  . قواعد متنقلة وغري ثابتة وخفيفة التجهيز ، ويعين ذلك أا سريعة التنقّل خفيفة احلمل  :بالنسبة للمجاهدین ) ب 

  :اوضات في هذه المرحلة المف
 ال  – ال خروج من قواعدك العسكرية       – ال هدنة عسكرية     –ال مفاوضات   ( تحظَر املفاوضات وتمنع منعاً باتاً يف هذه املرحلة         

ألن مبدأ القتال ونشوء احلركة اجلهادية مبين على اختالف يف األصول ، حيث هو بني املسلمني والـصليبيني ، وبـني                ) حوار  
  .هدين واملرتدين ، مبعىن أنه ال جمال ألنصاف احللول  اا
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  ) التوازن االستراتيجي النسيب : ( املرحلة الثانية 
بعد جناح احلركة يف الصمود وبعثرة جهود العدو واسترتافه وتعطيل قدراته ، وبعد ثقة الشعب يف سالمة منهج ااهدين وتبني                    

اونني واجلنود حول اجلماعة وااهدين ، سننتقل تلقائياً إىل املرحلة الثانية من مراحـل  الصورة عندهم ، وبعد توافد وتكاثر املتع    
  ) .سياسة األلف جرح ( حرب العصابات وهي مرحلة التوازن االستراتيجي النسيب أو ما يعرف بـ 

  :السمات السیاسیة لهذه المرحلة 
و اهللا بأنه من املستحيل القضاء على هـذه القـوة العـسكرية             بعد حرب االسترتاف الطويلة سيشعر عد      :بالن سبة للع دو     ) أ  

للمجاهدين ، لذلك جتد العدو يف هذه املرحلة يتجه إىل احللول السياسية علّه أن جيد املخرج من هذه املواجهة واليت يشعر فيها                      
  . بأنه سيقضى عليه ال حمالة 

العسكري داخل النظام غالباً ما يقوم بإفشال خمططات اجلناح  ولكن بسبب الظروف املستحكمة يف تلك املرحلة جتد أن اجلناح           
السياسي ، وقد يتسبب العسكريون يف خسارة وفقدان السياسيني لكل شيء ، وسبب ذلك أن العسكريني ال يعترفون بوجود                   

العسكر ، وقد يقنع    لغٍة للتخاطب مع ااهدين إال لغة الدم فقط ، وقد حتدث بعض االنقالبات الداخلية بسبب عناد وغطرسة                  
العسكريونَ الساسةَ باالستعانة بقواٍت أجنبيٍة يف هذه املرحلة كما حدث عندما استعان اهلالك جنيب يف أفغانستان بالـشيوعيني           

   .٧الروس
امة دولة يف ظل هذه السياسة اهلوجاء واملتخبطة من قبل العدو ، يدِرك ااهدون أم يف طريقهم إلق  :بالنسبة للمجاه دین    ) ب  

اخلالفة اإلسالمية ، فتجدهم يصعدون من محلتهم السياسية املتوافقة مع احلملة العسكرية بتوضيح معامل الصراع الدائر بينهم وبني 
العدو الرئيسي من اليهود والنصارى وعمالئهم ، ويكون من الصعب يف هذه الفترة على العمالء إخفاء حقيقة التواجد النصراين       

 بالد املسلمني وذلك ألن ااهدين سيكثفون من ضربام لقواعد وأماكن وجود العدو بدرجة ال يبقى معهـا أي                   اليهودي يف 
  . شك يف تواجدهم يف طول البالد وعرضها 

وأيضاً جيب على ااهدين من مواقعهم احملررة وقواعدهم اإلدارية ومراكزهم اإلعالمية مواصلة التحريض وكشف ضعف وعجز 
  . لعميل يف القضاء على ااهدين النظام ا

وأيضاً جيب على ااهدين يف هذه املرحلة إرسال رسائل دبلوماسية من خالل البيانات السياسية أو من خالل لغة الدم والنار إىل 
ن هدفاً مشروعاً  كل احلكومات اخلارجية اليت تقف مع النظام العميل ، وتبيني األمر هلم بأم إذا وقفوا مع النظام فإم سيكونو                  

 بأن حكومام تورطهم يف حروب وصراعات ال       ى تلك الدول  لضربات ااهدين ، وجيب على ااهدين خماطبة الرأي العام لد         

                                                
ولعل املتابع اآلن حلال املنطقة العربية وعمل احلكومات العملية املرتدة وخاصةً إليت يوجد فيها حركة تغيري وقتال لتلك احلكومات الكافرة يرى التخبط الذي تسري فيه ، فمرةً  ٧

ات املرحلة األوىل حلرب العصابات وتارةً تنتقل إىل مسات املرحلة الثانية مث الثالثة وهكذا ، ومن أظهر األدلة على هذا الكالم مثالً ما تشاهده اليوم من                    جتدها تسري حسب مس   
 من بعضهم عندما قال إذا انسحبت أمريكا وختلت عنا يف بعض اخلونة من استنجادهم ببعض املرتزقة واجلنود املأجورين علماً أن احلركة مازالت يف بداية نشأا ، وأيضاً ما تراه

لذلك وجب التنبيه على أن هذه السمات ليست قوالب جامدة أو أمور مرتلة بل هي خاضعة للمتغريات املوجودة يف . مواجهة اإلرهاب فإننا غري مسولني عما حيدث آن ذاك 
 . املنطقة 
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الشعب  :دخل هلم ا ، ومثال ذلك بيانات الشيخ أيب عبد اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا واليت يوجه جزءاً منها إىل شعوب مثل       
  . عض الشعوب األخرى ، وبالياباين

  : السمات العسكریة لهذه المرحلة 
 بعد عمل ااهدين الدؤوب وضربام وصمودهم الطويل الناجح ، وتعطيلهم لقدرات النظام وجتنيـدهم               :بالن سبة للع دو     ) أ  

اهدين واليت يظهر فيها قوة للكوادر اجلديدة يتوقف العدو تقريباً أو يقل عدد محالته العسكرية يف املناطق اليت يقوى فيها نفوذ ا
ويكتفي العدو بالغارات اجلوية على تلك املناطق وعلى طُرق إمداد ااهدين ، ويضطر لالنسحاب إىل مناطق . عباد اهللا املؤمنني 

عيـد  حبيث تقتصر عمليات قوات النظام على القـصف الب     : أكثر منعةً بالنسبة له ، كما حدث هذا يف مناطق كثريٍة من العامل              
بالنسبة للجبال ، أما بالنسبة للمدن فستقلّ كثافة العدو يف املدن إليت يقوى فيها ااهدون وتظهر سيطرم على أغلب قطاعاا ، 

  . وسيظهر ضعفه البين عن صد هجمات ااهدين املتكررة 
اشرة من اخلربات املكتسبة أثناء املواجهات يف ظل تصاعد عمليات ااهدين العسكرية واالستفادة املب :بالنسبة للمجاهدین ) ب 

يشكّل : أو ما يسمى باخلربة املعاصرة للحدث ، ويف ظل االستفادة من املناطق اليت يقل فيها تواجد النظام أو يكون فيها ضعيفاً           
تكون يف نفس الوقـت     ااهدون يف هذه احلالة قوات نظامية تكون قادرة على بسط األمن وإحالل النظام يف املناطق احملررة و                

  . قادرةً على مواجهة قوات العدو النظامية ، وحينها ستزداد وتتعاظم قوة ااهدين يوماً بعد يوم 

  :القواعد في هذه المرحلة 
  . كما ذكرنا سيقلّ تواجد العدو يف املناطق الوعرة واملناطق اليت يتواجد ا ااهدون  :بالنسبة للعدو ) أ 

 يف هذه املرحلة يتخذ ااهدون مراكز وقواعد إدارية يف املناطق احملررة واليت أصبحت حتت السيطرة :اه دین  بالنسبة للمج) ب  
الكاملة للمجاهدين ، ويقيم ااهدون فيها معسكراٍت ومستشفيات وحماكم شرعية وحمطات بث إذاعية ، ومركـزاً ومنطلقـاً     

  . لعمليام العسكرية والسياسية 

  :ذه المرحلة المفاوضات في ه
بعد هذه األحداث املتتابعة حيرص العدو كل احلرص على املفاوضات ، وذلك من أجل إيقاف العمليات العسكرية للمجاهدين               

وحماولة استرداد أنفاسه وقوته ، ويف هذه املرحلة ميكن أن يقبل ااهدون باملفاوضات شريطة أن تبقى العمليـات العـسكرية                    
ذا بدأت املفاوضات حياول كل من الطرفني شن محالت عسكرية عنيفة قبل أو بعد أو أثنـاء املفاوضـات   متواصلة ، وجتد أنه إ  

وذلك لكي يثبت وجوده وقوته على مائدة املفاوضات وحىت يستطيع أن ينطلق من منطلق قوة أثناء املفاوضات ، وبعبارة أخرى      
  . سية حياول حتقيق انتصارات عسكرية تتحقق ا بالتايل مكاسب سيا

 أن يستمروا يف العمليات العسكرية ألا هي اليت – إذا كانت هلم السيطرة على أرض امليدان –وننصح ااهدين يف هذه املرحلة 
  . تكسر ظهر العدو وجتعله يلبي طلبات ااهدين 

 إما أن يسلم السلطة أو يسلم )ألن هذا سيحطم معنوياته (  شروط استسالم العدو   – لو حدثت    –ويبحثْ يف هذه املفاوضات     
  . وذلك يف مقابل إجراء حماكمات مطابقة لشرع اهللا ! السلطة 
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كما حدث يف اليمن وكما حدث مؤخراً يف        ( املشاركة يف السلطة     ويالحظ أن العدو قد يعرض على ااهدين يف هذه املرحلة         
  . ال بد أن يكون الدين كله هللا وهذا األمر مرفوض مجلةً وتفصيالً ف) السودان بني البشري وقرنق 

  )مرحلة احلسم : ( املرحلة الثالثة 
  . هذه املرحلة هي مرحلة اهلجوم النهائي والقضاء على العدو بإذن اهللا وعونه 

  : السمات السیاسیة لهذه المرحلة 
نهاية بالنسبة له ، فالنظام اآلن حيتضر    تعترب هذه املرحلة بالنسبة للعدو مرحلةً حرجةً للغاية ، وهي مرحلة ال            :بالن سبة للع دو     ) أ  

ومير بعملية ايار سياسي واقتصادي وعملية انقسامات داخلية ، ويكون هناك صراعات داخلية بني العسكريني والـسياسيني ،                
  ) . املعتدلة واملتشددة (     وتالوم فيما بينهم ، أو حتدث صراعات بني القوى السياسية املختلفة 

ث يف هذه املرحلة انقالبات عسكرية لألسباب السابق ذكرها ، ويكون هذا االيار رغم املـساعدات الكـبرية                  وأيضاً قد حتد  
اخلارجية اليت تزداد يوماً بعد يوم ، كما حدث من دعم احلكومة الفرنسية واحلكومة السعودية للحكومة اجلزائرية عندما كادت             

أو جتد أن هذا النظام ال ميكنه أن يقوم         . نظمة السابقة يف فيتنام وغريها    تسقط بسبب ضربات ااهدين ، وكذلك ما حدث لأل        
بـدون دعم خارجي وتقدمي مساعدات مستمرة ومتواصلة وهذا هو حال حكوماتنا العربية احلالية علماً أن أكثرها مل تقم عنده           

  . حركة تغيري أو مقاومة مسلحة 
االت اهلروب والعصيان من قبل أفراد القطاعات العـسكرية والقطاعـات      يف هذه املرحلة تكثر ح     :بالن سبة للمجاه دین     ) ب  

مع احلـذر مـن   ( اإلدارية للعدو ، وعلى ااهدين أن يستفيدوا قدر املستطاع من الفارين ، ويعيدوا ترتيبهم ويستفيدوا منهم           
 املتواجـدين خـارج منطقـة الـصراع     ، ويف هذه املرحلة يكثّف ااهدون من االتصال بااهدين     )  اجلواسيس واملدسوسني 

  . واالستفادة منهم يف نشر هذا الفكر يف مجيع األقطار 
وإذا استتب األمر للمجاهدين فيقومون مبواصلة اجلهاد وحترير سائر بالد املسلمني من تسلط واحتالل اليهود والنصارى ومن مث                 

  . جهاد الطلب : القيام بإرجاع تلك الفريضة الغائبة 

  : عسكریة لهذه المرحلة السمات ال
يف هذه املرحلة سينحسر نفوذ العدو ويتقلّص بصورٍة كبريٍة جداً عن معظم األرياف واجلبال واملناطق الوعرة  :بالنسبة للعدو ) أ 

ـ           سية والشاسعة ، ألنه عندما يكثّف ااهدون عمليام على العديد من تلك املناطق جتد العدو ينسحب ويتراجع إىل املدن الرئي
ويقوم بقلبها إيل حاميات عسكرية ضخمة ، وهذا أمر مالحظ يف كثري من اجلبهات اليت مرت على مدار التاريخ فعلى سـبيل                      
املثال ما حدث يف أفغانستان وقت حكم جنيب عندما تصاعدت ضربات ااهدين وسيطرم على الكثري من املناطق اضطر العدو 

  . الحنسار إىل املدن الكربى اإىل 
وحياول العدو جاهداً اإلبقاء على طرق االتصال بينه وبني بقية املدن ، وأن يبقي الطرق الرئيسية بينه وبني الدول ااورة سالكة              
وهذا أيضاً ما فعلته احلكومة األفغانية حىت أن أكثر الدعم واإلمدادات كانت تقدم بواسطة الطريان بسبب سيطرة ااهدين على   

  . يدهم الدائم هلا ، لذا  جيب على ااهدين أال يسمحوا له بذلك الطرق الربية ود
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  . وأيضاً يف هذه املرحلة ستتوقف عمليات اهلجوم الربي على قواعد ااهدين وتبقى العمليات اجلوية أو القصف البعيد املدى 
 ، فااهدون اسـتطاعوا يف املرحلـة   بالنسبة للمجاهدين تعترب هذه املرحلة مرحلة فتوحات ونصر        :بالن سبة للمجاه دین     ) ب  

وأقصد ( السابقة وهي مرحلة التوازن أن يشكلوا قوات شبه نظامية تتحول بالتدريج إىل قوات نظامية ذات تشكيالت عصرية                  
بعصرية أا تكون على علم ودراية باحلرب النظامية وتشكيالت اجليوش وعملها داخل امليدان وليس السري معهـم يف تلـك                    

، ولكن جيب على ااهـدين أن  ) ة واحملاكمات العسكرية والتشبه بالغرب الكافر يف األمور إليت ال ختفى على الكثريين            األنظم
  ) .  الثوار –املغاوير ( يبقوا على رجال العصابات 

تصارات إعالمياً لرفع وبواسطة هذه القوات النظامية للمجاهدين يبدأ ااهدون مبهامجة املدن الصغرى واستغالل الفتوحات واالن
  . الروح املعنوية للمجاهدين وللشعب عموماً وحتطيم معنويات العدو 

والسبب يف استقصاد ااهدين للمدن الصغرى أن جنود العدو حينما يرون تساقط املدن ذه السهولة يف أيـدي ااهـدين                    
 أفغانستان ، سقطت خوست مث قرديز بيد ااهـدين مث  كما حدث يف( ستتحطم معنويام ويوقنون بأنه ال قبل هلم بااهدين       

  ) . تتابعت املدن تلو األخرى حىت سقطت بعد ذلك كابل 
 اجليش يف هذه احلالة لن يقاتل ، وقادته سيفاوضون ااهدين حول رقام ، وجيب التنبيه هنا إىل أن القواعد الرئيسية :ملحوظة  

قوية ، وأال يغتر ااهدون بالفتوحات فيتخلّون عن قواعدهم احلصينة ، وذلك لئال يقـوم       يف اجلبال ال بد أن تكون فيها حامية         
هلذا السبب ذكرنا سابقاً أنه على ااهدين أن يبقوا على  ، و العدو باستغالل خلو هذه القواعد من ااهدين وعمل إنزال خلفي           

  . الستعداد  ارجال العصابات دائماً على أهبة 

  : ذه المرحلة القواعد في ه
يبدأ العدو باالنسحاب من القواعد املوجودة يف األرياف واجلبال واملناطق اليت يقوى فيها ااهدون وتكثر فيها  :بالنسبة للعدو   

  .عمليام ويضطر العدو إىل التحصن يف املدن الرئيسية وجعلها قواعد حمصنه وحاميات ضخمة 
 املناطق احملررة يف املدن الصغرى واألرياف مع اإلبقاء على قواعدهم اخللفية ومحايتها فستكون قواعدهم يف: بالنسبة للمجاهدین 

  . ووضعهم فيها املعسكرات واملستشفيات واإلدارات املختلفة 

  :المفاوضات في هذه المرحلة 
اكمة كل املارقني اخلارجني  أنفسهم ، وتقام احملاكم الشرعية حمل      تسليمتتوقف كل املفاوضات مع العدو ، ويهدد أفراده بضرورة          

  .عن الدين حماكمةً شرعية عادلة 
بعد أن عرفنا معىن حرب العصابات وغايات وأهداف حرب العصابات ومراحل حرب العصابات يبقى لدينا أمور مهمة 

.  وشروط أساسية لشن حرب عصابات ناجحة وموفقة   
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  الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة: فصل 
:  متجانسة عقالً وروحاً وفكراً ومنهجاً وبالطبع عقيدةً ، وتكون القيادة هي اجلامع والصائغ واملنفذ ، اجلـامع    خنبة قيادية : أوالً  

: أي أن القيادة تكون هي اجلامع لكل الكوادر واجلهود والقدرات واخلربات اليت متتلكها احلركة حتت مظلة واحدة ، والصائغ                    
ـ   أي الذي يصوغ استراتيجية ال     ذ حبيـث  عمل واحلركة وينظم هذه الكوادر واملكتسبات ويضعها يف أماكنها الصحيحة ، واملنفّ

 ، والقادة يكونون من أهل اخلربة واملعرفة والدراية ا وأفكارها اختاذ خطوات عملية جريئة لتنفيذ خمططاىقدرة علال اتكون عنده
 ، لذلك جتد أن هذه اجلماعة ستـسري          اهللا من املؤمن الضعيف       املؤمن القوي خري وأحب إىل     والعلم وخشية اهللا جل وعال      

بإذن اهللا على خطوات النجاح إذا أحسنت اختيار القادة ، والعقيدة الواحدةُ شرطٌ رئيسي موعة القيادة واحلركة ككل ، فكم 
لكرام ى اهللا عليه وسلم وصحابته احممد صل: من جمموعات متحدة سرعان ما ختتلف وتفترق ، ومن األمثلة على القيادة الناجحة 

  .  عبد اهللا والدكتور أمين حفظهما اهللا من كيد األعداء ، ويف زماننا هذا الشيخ أبو
وهي تلك األوضاع واألحداث والتيارات القائمة يف منطقة الصراع أو منطقة نشوء احلركة اجلهادية ، أو                 :ظروف مواتية   : ثانياً  

لديك داخل هذه املنطقة أوضاع وأحداث مستجدة يوماً بعد يوم فيجب عليك أن تنظـر يف هـذه   ما حدث فيها قبالً ، فمثالً      
ونذكر كمثال على هذه النقطة ما حدث يف اجلزائر بعدما  ، الظروف واألوضاع وتستغل أفضل فترة فيها لقيام حركتك اجلهادية
 ذلك وتدخل اجليش وفرض سيطرته على البالد ، فحدث من فازت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االنتخابات وأُلغيت نتائجها بعد

جراء ذلك حالة من اهليجان الشعيب ، وتعاطف الشعب بكافة قطاعاته مع اجلبهة حيث أا يف نظر العامة مسلوب حقها وهلـا                      
( والقيام بالعمل املسلح احلق يف احلكم ، فاستغل ااهدون من اجلماعة اإلسالمية واجلبهة هذه الظروف يف استقطاب املتعاونني            

مع العلم أن ما قامت به اجلبهة ال يصح شرعاً وأن الربملانات واالس االنتخابية كلها أحكام مل يرتل اهللا ا من سلطان وال جيوز 
ِه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا       وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَّ          الدخول فيها كما قال اهللا جل وعال        

 وكذلك احلـال يف   ، معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذاً ِمثْلُهم ِإنَّ اللَّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعاً     
ن مهيئةً قبل عشر سنوات للعمل العسكري ، ولكن استجدت مستجدات يف املنطقة وتوالت األحداث ابتـداًء      اجلزيرة العربية ، فإا مل تك     

اغتصاب وب الثروات واستغالهلا من قبل      وانتهاًء ب  هـ ومروراً بإسقاط أبراج أمريكا وتدمريها ،         ١٤١٦من تفجري العليا املبارك يف عام       
، م مـن آل سـلول   ِهِمدرب إخواننا املسلمني يف مشارق األرض ومغارا يف ظل تسهيالت خ لض  أرض اجلزيرة   من  وانطالقهم مريكاناأل

وقبل ذلك تبديل الشرائع واحلكم بغري ما أنزل اهللا وتوايل األحداث واملتغريات حىت أصبح املناخ جاهزاً متاماً لقيام احلركة اجلهادية يف أرض             
  . حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 أمر العامة والشعب والقيام حبقوقهم ومتطلبـام        م حبرب عصابات ناجحة االنتباه إىل     ة ناشئة أو أي مجاعة تريد القيا      لذلك على أي حرك   
والعيش معهم ومقامستهم أحزام وأفراحهم فإذا وصلت احلركة إىل هذا املستوى فسيتحقق هلا القبول لدى النـاس وهـو مـا نـسميه                       

 .باالستجابة الشعبية 
ه ااهدون إىل أن أغلب الناس منشغلون باحلياة الدنيا ويلهثون خلف لقمة العيش ، وإذا عِلم هذا فليتيقّن ااهدون جيب أن يتنبو

 ال يضرهم من خـذهلم وال مـن    والعمدةُ عندنا يف هذا الباب أن يشاء اهللا ،من أم لن حيصلوا على ظروف تأييٍد كبرية إال    
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) مثل احلادي عشر من سبتمرب (  أن خيلقوا هذه الظروف ، وذلك بقيامهم بالعمليات النوعية        ، وجيب على ااهدين    خالفهم  
  . واجتهادهم يف العمل اإلعالمي املنظّم 

وجيب قبل ذلك كله أن تقوم القيادة بدراسة األوضاع والظروف واملتغريات والتيارات املوجودة يف املنطقـة دراسـةً وافيـة ،      
   حان وقت العمل وبدء حرب عصابات ناجحة أم ال؟هل: والتحديد بعد ذلك 

بد من النظر إىل مجيع املسائل بعني االعتبار ، فااهدون يقاتلون لألمة مجيعها حفاظاً على دينها ومقدساا ودماء أبناءهـا                    وال
ون جبميع اجلزئيات الـيت    ااهد  أن يهتم  – واحلالة هذه    –وأعراضهم وأمواهلم وأرضهم ودفعاً للظلم والعدوان عليها ، فيجب          

 يف تأخريه حىت اكتمال الشروط       حقيقية كن أن تؤثر يف مسرية العمل سلبياً ، وال بأس من تأخري العمل إن كان هناك مصلحة                مي
والتجهيزات والظروف املواتية ، ولكن بشرط االجتهاد واملثابرة يف اإلعداد ويئة وخلق املناخ املناسب واستكمال باقي الشروط 

  . ملتطلبات لقيام حرب عصابات ناجحة وا

  :ستجابة الشعبية اال
ملبدأ العمـل اجلهـادي والعمليـات    وقبول   قناعة لدى غالبية املواطنني      نُوكَ قيام حالٍة نفسية وت    :باالستجابة الشعبية   ويقصد  

غـرات ، ويف الغالـب أن هـذه    العسكرية وطرد الغزاة ، واملسامهة باألموال واألنفس ومد يد الدعم والعون وسد العجز والث             
 ،  االستجابة ال تتولد إال لدى شعب مقهوٍر مغلوٍب على أمره ، ولذلك ال بد أن يقوم ااهدون برفع الظلم عـن املظلـومني                      

   . واسترداد حقوقهم

  :أقسام االستجابة الشعبیة 
ألخطار واألعباء واالبتالءات بصورٍة  وتكون عندما ميتنع األفراد واجلماعات أو بعضهم عن املشاركة يف حتمل ا:سلبية  -١

كافية ، فتجد أن لديه خوفاً وتردداً يف العمل واإلقدام ، ولكنه مع ذلك يقدم دعماً مادياً ولوجستياً ، فتجد أفراد هذا                     
النوع يقدمون األموال والطعام واملعلومات للمجاهدين ، ومثل هذا النوع كثري يف جمتمعاتنا اإلسـالمية حبمـد اهللا ،             
ويكون هؤالء قريبني جداً من الدخول يف التنظيم ، فما على التنظيم الناجح إال حتريضهم فقط لنقلهم إىل االسـتجابة            

  . اإلجيابية ، ولن تستطيع اجلماعة فعل ذلك إال إذا أثبتت هلم قدرا على حسن إدارة األمور وضبطها 
عني للقتال وتقدمي النصرة للمجاهدين بالنفس واملال واملعلومات        وهي اليت يقوم فيها املتعاونون بتقدمي املتطو      :  إجيابية   -٢

، وهذه االستجابة غالباً ما ) حنن معكم قلباً وقالباً : (  والطعام والشراب ، ولسان حاهلم  واملأوىاالستخبارية احلساسة
ة ويسمعون ويطيعـون ،     تتكون بعد كل عملية ناجحة للمجاهدين ، وجتد هؤالء املستجيبني خيضعون للقيادة اجلهادي            

 . وهم يتحملون جزءاً كبرياً من املخاطر واألعباء واالبتالءات 

  ) العدة والعتاد ( وسائط العمل بالقوة : ثالثاً 
ال جهاد دون قوة ، وال حرب دون مصادر تضمن تدفق واستمرار هذه القوة ، وال جهاد دون تعاظٍم هلذه القوة وزيادٍة هلا ، فال 

ية وقوة عسكرية ، فإذا كان لدينا شباب بدون سالح فال فائدة إال أن يشاء اهللا ، وكذلك ال بد للـسالح إذا                       بد من قوة بشر   
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ة ، فال فائدة للسالح دون من يستعمله بقوة ومهارٍة وفن ، هذا باإلضافة إىل مكارم األخالق ومسو النفس والعلم             وِجد من حملَ  
  . اً ، وااهد بدون علم شرعي سيتحول إىل قاطع طريق الشرعي ، فهي السالح الفعال أوالً وآخر

 ، ويف هذا رد علـى       وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة        وأمر اإلعداد وأخذ العدة والعتاد يكون على قدر االستطاعة واجلهد           
  . املخذّلني واملرجفني ، فنحن نعد ما استطعنا ونبدأ باسم اهللا وعلى بركة اهللا

 توفري القوة العسكرية وتوزيعها على القوة البشرية ومن مث توزيع القوة البشرية توزيعاً صحيحاً والبدء علـى            وجيب على القيادة  
  . بركة اهللا 

والبد أن تسعى القيادة إىل توزيع اموعات واخلاليا بأعداد قليلة وصغرية ، فال يزيد عدد أفراد اخللية الواحدة غالباً عن أربعة                      
  .ألمر حسب املستطاع وهو لتقليل حجم اخلسائر وزيادة مرونة التنظيم إىل ستة أفراد ، وا

لذلك على القيادة توزيع خمازن ومستودعات الذخرية والسالح يف أماكن متفرقة على حسب توزيع اخلاليا واموعات ، حبيث         
 مسح اهللا تكون مقتصرةً على      إذا أمكن أن تكون كل خلية مسؤولة عن مستودعها وذخريا ، حىت إذا حصل ضرر أو ضربة ال                 

هذه اخللية أو اموعة ، أو أن تقوم القيادة بزيادة جمموعات الدعم والتجهيز ، حبيث تكون يف املنطقة عدة خاليـا جتهيـز ،                        
   .    ويشترط يف هذه احلالة عدم معرفة وارتباط اخلاليا ببعضها البعض ، حىت تضمن اجلماعة والتنظيم االستمرارية يف العمل 

ية ، وتوضيح املنهج واملعتقد لدى أفراد اخلاليا دوجيب على القيادة الناجحة أن تقوم بتأصيل الفكر اجلهادي بني اموعات اجلها
  : ، وذلك ألسباب منها 

   .   سالمة الفكر واملعتقد-١
  .  قوة الوحدة  -٢
   . بإذن اهللالو قُتلت القيادة أو أُِسرت فسيحمل املشعل من بعدها بدون مشاكل -٣

 ال خياف فاملقاتل منهموعلى القيادة أن تقوم جبعل هذه القوات واموعات العسكرية قواٍت معجونةً بالدماء واألشالء والعرق ، 
إال اهللا وال خيشى سواه ، ويضحي بكل ما لديه يف سبيل إعالء كلمة اهللا ، حريص على إغاظِة أعداء اهللا ، مـؤمن بنـصر اهللا                           

 وكـل هـذه      أذلٍة على املؤمنني أعزٍة على الكافرين            وعده ، معروف بنبله وأخالقه العالية ووالئه للمؤمنني          متحقق من 
 وال بد أن تكون هذه القوات متحليةً باألخالق         ،األمور والصفات احلميدة تتولد مع الوقت واملعارك ، والشدائد تظهر الرجال            

 ملن يأيت بعده من إخوانه ، وعليه أن حيذر اساً ينري الطريق للناس ، وقدوةًد البد أن يكون نربالعالية والسلوكيات احلسنة ، فااه
   .  أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم  :من أن ينطبق عليه قول اهللا تعاىل 

  .ى احلقيقة وبغري هذه األمور لن يستقيم أمر اجلماعات اإلسالمية ، وهذه األمور األخرية هي العدة والعتاد عل
بعد أن تكلمنا يف الدرس السابق عن املرحلة الثانية ومساا العسكرية والسياسية بالنسبة للعدو وااهدين وقواعد تلك املرحلـة              

العسكرية والسياسية بالنسبة للعدو وااهدين وقواعد تلك املرحلة ومن بعد ذلك حديثنا عن              وحتدثنا عن املرحلة الثالثة ومساا    
النخبة القيادية املتجانسة عقالً وروحاً     : وط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة وتعرفنا على ثالثة شروط رئيسية وهي             الشر

  :وفكراً ومنهجاً ومن مث الظروف املواتية ومن بعدها وسائط العمل بالقوة ويف هذا العدد نكمل معاً الشرط الرابع واألخري وهو 
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   النظامية وغري النظاميةاملعرفة بفنون احلرب: رابعاً 
  : بالنسبة للقيادة والقواعد األساسية اخلاصة بالعمل 

من املتطلبات األساسية لدى القيادة القدرة على االختراع واالبتكار واالسـتعداد            :  القيادة والقواعد األساسية   :األمر األول   
لتصدي هلا ، وال بد هلا أن يكون لديها قدرة على تنويـع              نفسها دائماً لتحمل األخطار وا     ملا هو أسوأ ، والبد أن يئ      النفسي  

  . قصد منطقة الصراع أ اجلغرافية املوجودة يف املنطقة تضاريسفنون القتال وأساليبه ووسائطه حسب الظروف وال
جيد قيام حركة جهادية يف أرض يغلب عليها الطابع الصحراوي ، فيجب على هذه احلركة استغالل املدن بشكل                  ( مثال ذلك   

غابات وأحراش بسبب عدم وجودها     نشر قوات   وتفعيل العمل بداخلها فيكون العمل العسكري يف املدن من دون اللجوء إىل             
    . )أرض الصراع يف 

والبد للحركة أن تؤقلم نفسها على الظروف اجلغرافية املمكنة فتضرب يف اجلبال كما تضرب يف السهول واملدن والسواحل ،                   
 طغاة ، إال أنه ولألسـف        ظلمةٍ ريقته وتكتيكه ، وجتد أن التاريخ مملوء بأمثلة على ثورات شعبية على حكامٍ             له أسلوبه وط   كلٌ

الشديد لتكرار حماوالت الفشل وتأزم األوضاع جتد أن هناك حالة من التخبط واليأس لدى أفراد األمة ، وسبب ذلك عدم وجود 
ة ، وغري قادرة على الضبط والربط ، ولقد حتسنت القيادات على مدى التاريخ ، قيادة عارفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامي    

  : ونلخص حتسنها يف مظاهر حمددة 
  . التقييم الصحيح للموقف  -١
 ) . القراءة الصحيحة للوضع الداخلي واخلارجي ( التقدير السليم للمواقف العامة واخلاصة  -٢
 . القيادة خلية عمل بذاا إنشاء أجهزة وإدارات منتجة وفعالة ، فتجد أن  -٣
 )) . وضع خطوط عريضة يسري عليها التنظيم (( وضع عقيدة سياسية عامة جامعة للتنظيم  -٤
 . دراسة األعمال وتنظيمها وتقسيم األدوار والوظائف   -٥

  :  للقيام حبرب عصابات ناجحة األمور التالية توفريعلى القيادة ويف اجلملة فإن 
عوة هلذا املنهج بوضوح وخماطبة مجيع شرائح اتمع ، والدعاة هلذا املنهج ، وتفعيل هـؤالء الـدعاة                  الد:  الدعوة والدعاة    -١

واالستفادة من تأثريهم على طبقات اتمع املختلفة واملنهج يف ذلك هو الكتاب والسنة ، فال بد لك من دعوة العلماء وأهـل                      
  .العلم الصادقني 

احلالة والوضع األمين ، فال بد من قيام احلركة بإرسال الرسل قبل قيام احلرب ، حىت                وهي على حسب    :  رسل ومراسالت    -٢
خمالفها ، وقد تكون هذه الرسل واملراسالت بطرق خمتلفة ، وقد تكـون   تستطيع احلركة أن حتدد من هو يف صفها أو ضدها أو   

  . قك عدم حرق أورالعن طريق التلميح ال التصريح وذلك مراعاةً لوضعك األمين و
  .   وأسلوب للعدو جلس نبضه ، وكلٌ له طريقةٌوقد تكون املراسالت

 ، العضل هو القيـادة      مظْ وع لٌض وع  عصب إن أي حركة جهادية يف العامل هلا      : مجع األموال وحفظها وتدبريها وحساا       -٣
اد ، لذلك جتد أن اجلهاد يأكل املال أكـالً           السالح ، واملال هو عصب اجله      ةُلَمن ح ووالكوادر واخلربات ، والعظم هو ااهد     

 ملواردها ، وجعلها تدور    ٍد جي ري من مجٍع لألموال وحفٍظ هلا وتدبريٍ      يرهيباً ، فال بد قبل عمل أي عمل جهادي أو قيام حركة تغ            



 

 ٢٣

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

مرحلة االسترتاف  ( بشكل منتظم حبيث تسد حاجة التنظيم يف األيام القادمة ، ألن العدو يف املرحلة األوىل من حرب العصابات     
  . سيحاول بكل جهده وكل قوته أن يقطع موارد هذه األموال ، وسيشن محلة قوية لتجفيف منابع األموال وجتميد األرصدة ) 
فالقاعدة هي أي مكان آمن يكمـن       القواعد ال تقتصر على اجلبال فقط ،        ( قواعد ومراكز ومستودعات يف مجيع املناطق        -٤

 ) .وال بد من خمازن ومستودعات تستفيد منها احلركة  ، ويتحرك منه ااهدون
 .على القيادة الناجحة الفذة البحث عن أنصار ومتعاونني باستمرار : التفتيش عن األنصار واملتعاونني  -٥
ل  هدفها محاية الدين والعرض واستئصال رؤوس الشر والفساد الذين يفسدون يف البالد ، أمثا:تنظيم وحدات محاية وردع    -٦

دين رب العاملني ، أو الضباط املرتدين الذين جيـاهرون حبـرب اهللا             بن  ون اهللا ورسوله ، أو الذين يستهزءو      املرتدين الذين يسب  
 .ورسوله ، فال بد من استئصاهلم لردع غريهم ، ولتعلم األمة أن يوم الظامل قريب 

ح الصورة وحقيقة الصراع أمام العامة جيب       ة وعدم اتضا  يببسبب األوضاع املتدهورة واألحوال العص    : ظة مهمة   وحمل •
أن تتفادى احلركات املبتدئة العمالء عبيد الصليبيني وتبدأ باليهود والصليبيني وتضع األمة أمام عدوها اخلارجي الـذي    
اغتصب األرض وبدل الشرائع ، فاألمة دائماً تتحد حول العدو اخلارجي ، وحياول ااهدون يف نفس الوقت تعريـة                   

، ولتعلم األمة مـن هـو عـدوها    ء العمالء واستخدام اجلهاز اإلعالمي للمجاهدين يف سبيل حتقيق هذا الغرض    هؤال
 . احلقيقي 

  .  صوت ااهدين داخلياً وخارجياً إيصال إعالمي متكامل قادر على تنظيم الدعاية واإلعالم داخلياً وخارجياً وتكوين جهاٍز -٧
بارايت إسالمي ، تكون له مسألة النظر يف جتنيد األفراد ومحاية التنظيم من االختـراق ،                إجياد جهاز استخ  : وهو مهم جداً     -٨

 . ويضع اخلطط األمنية لألفراد والقيادات واملنشآت 
 . إنشاء معسكرات ومراكز للتدريب ، والقصد منه تدريب اخلاليا عملياً ، والوصول م إىل مرحلة التطبيق   -٩

  ) :املعرفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامية  ( األمر الثاين من هذا احملور
  : ن يف أي حرب سياسية يا أساس حمورانلدينا : املنهج السياسي يف املسرية اجلهاديةو هو 
  . حمور ال يقبل النقاش أو أنصاف احللول وهو العقيدة فال نقاش وال حتاور يف األصول   -١
ب هي العمليات العسكرية املستخدمة ضد اخلصم وكمثاٍل عليها         حمور يتكيف حسب األحوال والظروف ، ويف الغال        -٢

عليهم ، فمثل هذا النوع من األمور يقبل أنصاف احللـول ، فهـي             اليت تجرى   عمليات خطف الرهائن واملفاوضات     
 ، وهي أيضاً لتوجيه رسائل دبلوماسية إىل    - كانت أو اقتصادية     سياسيةً -عسكرية ألجل احلصول على مطالب معينة       

 .جهات شىت وخمتلفة 
على القيادة االستفادة من القدرات والطاقات والكوادر وتفعيلهم وتدريبهم على أساسـيات وتـشكيالت   : األمر الثالث   

  .احلروب النظامية 
 يتحرك من خالهلا ، وألن اجليـوش  ةحتركات وله مفاصل حساسله  العدوألن ، على القيادة أن تعرف العدو الذي تقاتله   جيب  
سلوب العدو وحركة العدو حىت    أ معني ، فال بد للقيادة أن تعرف         داريإ ٍملّظامية عندما تتحرك تتحرك بتشكيالت معينة وس      الن

ما التقسيم الغريب أو التقسيم الشرقي ، وللجيش        إوكما هو معلوم لدى العارفني أن اجليوش تأخذ يف تقسيمها            تستطيع ضربه ،  
فرد ، وبعد ذلك يأيت الفصيل ويتكون من ثالث مجاعات أو أكثر  ) ١٢-٩ (  وتتكون من عدة تقسيمات من أصغرها اجلماعة 
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    ِر، مث بعد ذلك السبعد ذلك تأيت الكتيبة وتتكـون مـن    ) ١٥٠ -١٠٠(والسرية ثالث فصائل ويتراوح عددها ما بني    ،  ة  ي ،
ع كتائب ، وبعد اللواء تأيت الفرقة وتتكون من ثالث إىل ثالث إىل أربع سرايا ، بعد الكتيبة يأيت اللواء ويتكون من ثالث إىل أرب

 الغالب من ثالث إىل لويه ، وبعد الفرقة يأيت الفيلق ويتكون من ثالث إىل أربع فرق ، مث بعد ذلك يأيت اجليش ويتكون يف أأربع  
   . أربع فيالق ، وهلذه التقسيمات أمساء خمتلفة من جيٍش إىل آخر 

   ) .   اجلوية -  البحرية  -الربية   ( :أركان وهي واجليوش تتكون من ثالثة 
 مة بقوات حبريـة أو  كتيبة برية جتدها مدع:فعلى سبيل املثال ،  بني هذه األركان الثالثة       متبادالً اًويف الغالب جتد أن هناك دعم     

م جديد أو ابتكار يف مثل هذه       قوات دفاع جوي وهكذا ، لذلك على القيادة اإلملام ذا العلم ودراسته والوقوف على أي عل               ب
  . العلوم ، وتدريب األفراد على هذا العلم 

  .  ، ونبدأ بعدها بدراسة أقسام قوات العصابات الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة وذا نكون قد انتهينا من
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  أقسام قوات العصابات: فصل 
  . قوات اجلبال  -١
 . )) مجاعة العمل السري (( قوات املدن  -٢
  .  املتعاونني -٣

  قوات اجلبال : أوالً 
ولكن قد يكون  ،  عبارة عن وحدات فرعية صغرى ليس هلا قواعد ثابتة داخل دولة الصراعقوات اجلبال: تعريف قوات اجلبال 

شان جتد أن  والشي ، ، مثل ااهدين يف أفغانستان سابقاً كانت قواعدهم يف باكستان            هلا قواعد ثابتة يف الدول احلدودية ااورة      
   .ومراكز دعم داخل األراضي اجلورجيةهلم قواعد 

 ساعة ، ولذلك حيمل أفراد هذه القوات كل ٤٨ر من ثوال متكث يف مكان واحد ملدة أك  تتحرك دائماً كما ذكرناوهذه القوات
  ) .  احتياجات ضرورية – فراش – طعام -ماء  -سالح ( ما حيتاجونه على ظهورهم 

 صعبة مثـل    يلوحدات يف األراضي اليت ليست لقوات احلكومة سيطرة كاملة عليها وهى عادة تكون أراض             ميادين عمل هذه ا   
، وتكون هي منطقة املنـاورة واحلركـة هلـذه           من األراضي     ذلك املناطق اجلبلية أو الغابات أو مناطق املستنقعات أو ما شابه         

سياسة الربغوث والكلب ، وعندها يقوم :  مث التحرك مرة أخرى التحرك الدائم وضرب العدو ومن: اموعات ، ومن سياساا 
ال تعمـل يف املـدن   قوات اجلبال كما نرى من ذلك أن  العدو حبركات غري مدروسة فيقع يف كمائن أعدها له مقاتلو اجلبال ،       

 .ن الصغرى ولكنها تعمل يف املناطق األقل كثافة سكانية مثل الريف أو املناطق اجلبلية أو الغابات أو املد
، وهذه   العيش يف العراء لفترات طويلة    من   الئق ميكنهم كما نرى أن أفراد هذه الوحدات يتمتعون بلياقة بدنية ومستوى صحي            

أحدهم يستطيع املشي أن الوحدات لديها قدرة عالية على التحمل والصرب على شظف العيش والظروف املناخية الصعبة ، فتجد        
  .  ساعة يومياً ، ويف املقابل جتده ال يأكل الشيء الكثري  )٢٠ – ١٨( يف اليوم من 

عن طريقها االصطدام  وهى الوحدة اليت تستطيع العصابات ، قوات اجلبال نواة وعصب يوه)  اجلماعة ( :تنظيم قوات اجلبال 
 وأربعة  ، واحد   تواجد يف قطاع  ي أكرب تشكيل من العصابات      يوه،  ة عصابات    تشكل سري  جبال مجاعات   كل ست و. بالعدو  

كتيبة العصابات هي أكرب تشكيل يف العصابات وتوجد يف كـل منطقـة             و. سرايا من العصابات تتكون منها كتيبة عصابات        
   .عمليات كتيبة عصابات

 تنظيم اجلماعة: أوال
  .كالشن  تسليحه اعة مجئد قا-١
   . )نائب ( كالشن  تسليحه ثاين للجماعة ئد قا-٢
  . معه مسدس للحماية الشخصية ( PK )  فرد رشاش خفيف-٣
  .  مساعد للرشاش اخلفيففرد مسلح بكالشن -٤
  .  معه مسدس للحماية الشخصية) RPG(  فرد قاذف صاروخي-٥
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  . مساعد قاذف صاروخيمسلح بكالشن فرد -٦
  .فرد اتصال مسلح بكالشن  -٧
  .  مسلح بكالشن  إسعافات أولية فرد-٨
  . شن  إسعافات أولية مسلح بكال فرد-٩

  . قناص   فرد-١٠
  .  مسلح بكالشن  طبوغرافيا فرد-١١
  .  مسلح بكالشن  فرد-١٢

   الذخرية اليت حيملها كل فرد يف اجلماعةعدد
  .  طلقة٣٠٠: فرد البندقية  -١
  . طلقة ويعاونه املساعد يف محلها١٠٠٠ :  )PK( فرد الرشاش اخلفيف -٢
   . محلها املساعد املخصص له قذائف ويعاونه يف١٠ : فرد اآلر ىب جى -٣

 القنابل اليدوية واملضادة للدروع
  .دفاعية وأخرى هجوميةقنبلة على األقل  حيمل كل فرد يف اجلماعة: جومية القنابل اليدوية الدفاعية واهل -١
قنبلـة   )RPG( وال            )PK(  ال  مساعد الرشاش  احيمل كل فرد بندقية ما عد     : القنابل املضادة للدروع    -٢

   .مضادة للدروع
   للجماعةالتموين

ويفضل أن حيمل علـى     كحد أدىن ،     ساعة   ٤٨ يكفي ملدة  اجلماعة أثناء حتركه طعاماً   يف  فرد  كل  حيمل  : الطعام   -١
  .ظهره طعام أسبوع كامل

 .ة ساع٤٨تكفيه هذه املياه لفترة و) حافظة ماء عدد  ٢ يف ( لتر مياه ٢حيمل معه عدد : املياه -٢
 سعاف الطيباإل

  .  املدرب على أعمال اإلسعاف األويلالفردحتمل اجلماعة معها حقيبة إسعاف أويل حيملها 
مكونات شلدى كل فرد يف اجلماعة)حقيبة الظهر  ( ة الظهرد  
 .   ) اللباس الزائد ( أفرول إضايف-١
  .اخل... صابون ، خيط للخياطة : معدات شخصية  -٢
   .الطعام-٣
  .ة اليت مل تعبأ يف املخازنباقي الذخري-٤
   .هرنس وحبال وحلقة نزول -٥
 . كريك صغري -٦

 لكل فرد من أفراد البنادق) اجلعبة(مكونات شدة الوسط 
  .املخازن -١
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  .القنابل اليدوية واملضادة للدروع -٢
   .اخل...جالن ام، جهاز ، جهاز خمابرة صغري ) ربيل الد  (املنظارالبوصلة ، :  أي معدات فنية خاصة مثل -٣

  : املعدات الفنية اليت تتواجد مع اجلماعة
   .  بوصلة٢عدد  -١
  . ربيل د٢عدد  -٢
  .  جهاز خمابرة صغرية٢عدد  -٣
 . يتم به االتصال بقائد السرية وباقي اجلماعاتخمابرة السلكي جهاز  -٤
  .جالن لتحديد املواقع ا جهاز م-٥          
  :ملحوظات

  .اعة قنابل يدوية أكثر وهذا يتوقف على نوع املهمةقد حتمل اجلم -١
 ويتم ترك أي أشياء لن تستخدم يف ، أقرب ساتر يف منطقِة)  على الظهر اليت (أثناء القتال على اهلدف يتم ترك الشدة الثقيلة  -٢

  .القتال
 الواحـدة ،  اجلماعـة  مع ذيفة ق٢٠ وال بد من وجود ، )حقيبة الظهر    (  حول الشدة الثقيلة   جي  اآلر يب  ذائفط ق يتم رب  -٣
 حبمل ثالثة جي يبة يف اجلماعة فيقوم مساعد اآلر      ذيف ق ١٧بقى عدد   ييقوم القاذف حبمل ثالثة منها يف جعبة القاذف وبالتايل          و

   . يتم توزيعها على باقي األفرادذيفة ق١٤منها يف جعبة القاذف اإلضافية معه وبالتايل يبقى عدد 
  :وبالتايل يتم التدريب بالتسلسل اآليت، على العمل يف تنفيذ املهام املختلفة ومعها أسلحة الدعماجلماعة يتم تدريب 

  . تشكيالت وحدات العصابات وواجب كل فرد يف التشكيل-١
  .تشكيالت التحرك املختلفة يف مجيع أنواع األراضي -٢
   .العمل عند مقابلة عدو أثناء التحرككيفية التصرف و -٣
  . الدورياتقواعد -٤
  ) .  مناطق االلتقاء-  أقرب ساتر- التجمع: ( العمل يف مناطق  -٥
  .دوريات االستطالع -٦
  .)  الكمني–اإلغارة  (الدوريات املقاتلة  -٧
  .أساليب العصابات يف قتال القوات النظامية -٨
  .أساليب القوات النظامية يف قتال العصابات -٩

  .يشارك يف إجراء هذه التدريبات كل أفراد الطاقم و . لفة املطلوبة من العصاباتاملهام القتالية املخت -١٠
بعد أن تكلمنا يف الدرس السابق عن الشرط الرابع واألخري من شروط قيام حرب عصابات ناجحة ومنظمة ، وتكلمنا بعد ذلك    

  .مبشيئة اهللا الكالم عن قوات اجلبال نكملُ : عن أقسام قوات العصابات ، وعرجنا على نبذٍة بسيطة عن قوات اجلبال 
  )مكان التجمع واالنطالق  (اختيار قاعدة العصابات
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يف ظروف واعتبارات خاصة ميكن للعصابات أن تتخذ هلا قاعدة ثابتة يف منطقة العدو أو يف مناطقها األمامية حيث يـساعدها                     
   .  قواعدهاخراج أكثر من دورية مث العودة إىلذلك على إ
ا يف حرب اجلبال والغابات ألن مثل هذه القاعدة تساعد على محاية الدوريات عند اخلروج والعودة وتعطي ميـزة                   وحيدث هذ 

 .   واألسرى إىل اخللف ، وتساعد على تأمني االتصاالتاجلرحىإلخالء 
سـيحدث  وبالتـايل  لكشف لحدد العمل واحلركة فيها حىت ال تتعرض  وحمروسة ويمنيعةويشترط يف اختيار القاعدة أن تكون  

  .سيهجم عليها ولعدولتدخل 
 وقاعدة القتـال تـشبه قاعـدة    ، حتل من قبل العصابات لفترة قصرية لتنفيذ عمليات يف املنطقة قاعدة الدوريات هي موقع ي  و

 .  واحدة فقط  وليس دوريةجمموعة من ااهدين وهي لعدة دورياتالدوريات إال أا مصممة الستعمال 
  :موقع القاعدة

  :يشترط يف موقع القاعدة الشروط التالية
  .أن تقع يف أفضل مكان مناسب لتنفيذ املهمة -١
  .أن تقع يف مكان يسهل الدفاع عنه لفترة تكفي النسحاب القوة -٢
 . املوجودة يف املنطقة أن تقع بعيدة عن الطرق واملمرات -٣
  .أن تقع يف منطقة تساعد على االتصاالت -٤
  .القرب من مصادر املياهأن تقع ب -٥
 .أن تقع يف منطقة تساعد على التخفي والتستر -٦

 
  .للقاعدة   الالزمةاألمنيات) أمن القاعدة  ( األمن

 :ةالتالي إن قاعدة العصابات تعتمد بشكل رئيسي على السرية يف محايتها وخطة األمن جيب أن تشمل األمور 
  .املأهولةاالبتعاد عن الطرق والدوريات واملناطق  -١
  . جيداً متويهاًاختيار طريق واحد فقط للدخول واخلروج من وإىل القاعدة وهذا الطريق جيب أن يكون مموهاً -٢
  .من الطريانللمجاهدين محاية جيدة هذا املوقع وفر يأن  -٣
لدفاع من مجيع اجلهات      ويقصد بذلك إمكانية ا     ) الدفاع الدائري ( أن يساعد املكان على إعداد خطط الدفاع مبرونة          -٤

  .وإمكانية التحكم يف خمارج وخطوط النريان حبيث تكون كلها حتت تغطية نريان الدفاع  
  :استطالع املنطقة احمليطة بالقاعدة ومحايتها

  . باستطالع املنطقة املواجهة للقاعدةتقوم ملسافة معينة وعلى اجتاه معني وجمموعة االستطالع وتسريخترج  -١
  :املهمة  استطالع وحتديد النقاط االستطالع بالتأكد من عدم وجود مدنيني أو عدو يف املنطقة وتقوم بجمموعةتقوم  -٢

  . األماكن املناسبة لنقاط املالحظة واحلماية-أ 
  . نقاط التصنت-ب 

  . طرق االنسحاب-جـ 
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   . على ضوء جمموعة االستطالعيتم حتديد نقاط االجتماع املناسبة ونقاط املالحظة واحلماية وطرق االنسحاب -٤
 

  :شروط اختيار القاعدة
 اخل .. األمطار جتمعات مياه - ر - وادي - عيون -آبار  ( الصاحلة للشرب وفترات وجودها طوال العام املياه وجود -١

( 
  للمجاهدين و أو مدى والء السكان سواء للعد)  البدو الرحل - أهل القرى واملدن -البدو  ( السكان احملليني معرفة -٢

  :  ديد العدوو ، حتالعد -٣
 ؟ من هو؟ حجم ونوع وحداته  •
  أين هو؟ ماذا يفعل؟:  املكان  •
 ما هي تنظيماته؟ ما هي تشكيالته؟:  تنظيماته  •
  ؟ما هو حجمه باملقارنة حبجم قواتنا:  احلجم  •
 ؟  ما هي روحه وخربته ودرجة تدريبه:  الروح املعنوية  •
 ؟ وات عاملة أم احتياطنوع القوات هل هي ق  •
الطـائرات       ، أم   املظلـيني    قـوات     هل يستخدم  ، هل يقوم باستخدام الطريان التكتيكي    :  الطريان  •

 اهلليوكوبتر اهلجومية؟
 مدفعية أم أسلحة معاونة؟)   ميكانيكي–خفيف  (، مشاة  هل قواته حتتوي على دبابات:  تشكيالته •
 ، ما هو طريقة استخدامها، نوع النريان، حجمها ووقتها؟ما هي األنواع املستخدمة:  املدفعية •

 :درس فيها  وياألرض الوعرة -٤
وهي األماكن اليت بالسيطرة عليها أو باحتالهلا تعطـي أحـد            ...  تتوقف اهليئات احلاكمة على املهمة     :اهليئات احلاكمة    -أ

 مثال ذلك   .فيذ املهمة وبالسيطرة عليها يتم حرمان العدو منها       هي األرض احليوية بالنسبة لتن    .. اجلانبني ميزة عن اجلانب اآلخر      
  القمم املرتفعة ، مضايق األودية

 عندما تقوم بتقييم مكان حمدد من األرض قـم        ..  والنريان معناها اإلصابة      ، املالحظة معناها الرؤية   :املالحظة والنريان    -ب  
؟ واإلجابة على ذلك سوف حتدد لك األماكن اليت سوف يـتم            ناماذا أرى وماذا أضرب من ه     :  بسؤال نفسك السؤال التايل   

  .والزوايا امليتة  حتديد األماكن استخدامها كنقاط مراقبة واألماكن الصاحلة لكي تكون مواقع دفاعية وأيضاً
، وإذا  احل اهلجوم فإذا كان طريق االقتراب يف مكان ميت يكون يف صعالقةٌ هامةٌ جداً ،عالقة هذه األماكن بطرق االقتراب هي 

إذا كانت املواقع الدفاعية ال تستطيع معاونة ، إما كان طريق االقتراب ميكن رؤيته وضربه من أماكن كثرية فهو يف صاحل الدفاع  
  .بسبب ضعف املراقبة وميادين الرمي فهي يف صاحل اهلجوم وتقدمي الدعم بعضها البعض
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 - ٨د/  خنادق م- موانع الطرق -حقول األلغام :  ، مثل املوانع الصناعية والطبيعيةيوضع يف االعتبار مجيع أنواع  :املوانع  – ج
 كل املوانع اليت يتم استخدامها يف الدفاع جيب تغطيتـها   ،موانع الدبابات األخرى اليت مت إنشاءها لتدمري وإعاقة وتعطيل العدو      

  .ريها على األنواع األخرى من القواتمن تأث املوانع الطبيعية تأثريها على املشاة أقل... بالنريان 
يجب ف ،اإلخفاء هو وقاية الوحدة من مالحظة العدو هلا و  ، محاية الوحدة من نريان العدواالستتار هو : اإلخفاء واالستتار -د 

  .الشجرية الكهوف واملغارات واملناطق ذات الكثافة :، مثل استغالل كل املميزات اليت توفرها األرض لإلخفاء واالستتار 
جيب أن يوضع يف االعتبار طرق االقتراب واإلمداد يف التمـوين و العمليـات الدفاعيـة                 :طرق االقتراب واإلمداد     –هـ  

 يتم يف دراسة طرق اقتراب العدو التركيز على األماكن اليت يستطيع أن يقـوم                ، واهلجومية من وجهة نظر قواتنا وقوات العدو      
، املوانع اليت يتم إنشاءها واألماكن اليت تستطيع قواتنا  لعدو اليت تستطيع أن تستخدم هذه األماكنباملناورة منها وعدد وحدات ا

  .منها تعطيل وإبطاء وتدمري وهزمية العدو
  ) .  اخل...  السيارات – احلمري - اجلمال - البغال -اخليل (  : الدواب املناسبة للمنطقة -٥

                                                
 .  ط فيقصد ا مضادات الطريان / اخلنادق املنيعة املخصصة لصد تقدم اآلليات واملدرعات ، وإذا وجدت عبارة ميقصد ا هنا مضادات الدروع حبيث توضع= د /م ٨



 

 ٣١

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

 بال التكتيك يف حرب اجل

مراعاا يف   لقواعد عامة البد من منهما كلٌخيضعو،  ، مها الكمني واإلغارة ك يف حرب العصابات شكلني رئيسينيالتكتي يتخذ
اليت حتكم تكتيك العصابات مث نتناول       بعض األمور العامة     وسنشري فيما يلي إىل    ،    كان الشكل املتخذ فيه    تكتيك العصابات أياً  

   .واإلغارة  من الكمنيبعد ذلك كالً
   اليت حتكم تكتيك العصابات مور العامةاأل
،  لنـا   من حصار العـدو  جيب احلذر دائماً   لذلك ، تحقيق النصر ل  والصمود الناجح  هو املقاومة  من العمل    اهلدف التكتيكي  -

  . املهاجم ما يكون العدو هوالقتال عند  منفوراً والتملص
 ، كمثال بأن اهلجوم يف الغرب ولكن يكون اهلجوم الرئيسي يف الشرق    يهام العدو   إمراعاة  ، مع    يراعى يف اهلجوم احلذر التام     -

  .حبيث يشغل العدو جوم ثانوي من جهة ويباغت من جهة أخرى 
   .بالسكان احملليني واالختالطوحسن االخنراط جيب االعتماد التام على التخفي  -
 عن ذلك أن ، كما جيب فضالً  للدفاع عنها عند اللزومدسياًهن ، وجمهزة  طبيعياًجيب أن تكون قواعد االنطالق حمصنة حتصيناً -

 . ، حبيث توضع خطط للدفاع واالنسحابسهلة للفرار  خفيةتكون متمتعة مبمراٍت
 .ة أو للمبيتعند االنتقال أو التوقف للراح أو عالمات تدل على رجال العصابات  آثاريراعى عدم ترك أي -
هذه القواعد  مثل كن استخداممي ة اإلخفاء حول منطقة األهداف قبل اهلجوم عليها حىت  قواعد صغرية حسن   بوضعجيب القيام    -

   . لنقلهم إىل مناطق أكثر أمناًيف إخفاء املصابني توطئةً
- وتوضع املـواد      من املقاتلني  عدد حمدود  ة ال يعرف طريقها إال    احل مسائل اإلعاشة والذخرية باستخدام خمازن صغرية خمف       ت ،

  .فسد باملياه والرطوبةتالزجاج حىت ال   من البالستيك أو الصفيح أو عازلة للرطوبةزينها يف أوعيةاملطلوب خت
 ال جيب  ؛ عن الرئيسية بالطبعفضالً وقواعد االنطالق الفرعية والتبادلية ، فخطط التحرك وحفظ األسرار يراعى السرية التامة  -

  .إال نفر قليل أن يعرفها
 والتهور مرفوضـان   دفاعاالن ، و  بل البد من االختراع واالبتكار     ة والتكرار عند تنفيذ العمليات املختلفة     يراعى جتنب النمطي   -

  .بل البد من التأين وأخذ مجيع األسباب،   يف تكتيك العصاباتمتاماً
  .السرعة واحلسم أمور مهمة يف تكتيك العصاباتو املفاجأة - 
  . هذه احلالة مثلك، لسهولة اإليقاع به يفالتحر يفضل مهامجة العدو وهو يف حالة -
 ،  عما تؤدي إليه من إجبار العدو على االنتشار وتوزيع قواتهفضالًاملعنوي ، ألثرها  يفضل اهلجوم على املنشآت املنعزلة -

    .باإلضافة إىل توفر املؤن والسالح ا بكميات كبرية نسبياً
   .  حىت ال يستفيد منها العدوصاباتووثائق القتلى من رجال الع ب سحب أسلحة جي-

  ..واآلن نأيت إىل الكمني واإلغارة 
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 الكمین:  أوًال
اجليوش  ، بل وتستخدمه القوات اخلاصة بكثرة يف       القوات النظامية كذلك  قوات العصابات و   تعرفه   -كتكتيك قتايل   - الكمني

لدى رجال   وال خيتلف الكمني سواء   . عطيل تقدم اجليوش   ت  اغتيال ، أو    أو وذلك بغرض احلصول على أسري أو وثائق      ،  النظامية  
 االعتماد علـى   :العصابات ينفرد مبيزات معينة أمهها   ، إال أن الكمني عند رجال      القوات النظامية يف أسسه الفنية     العصابات أو 

 تعويض اإلمكانيات لك  ، وكذ  األسلحة واملعدات املطلوبة  ختزين  لتمويه واالنسحاب و   ا  يف اإلخفاء   احملليني الدعم احمللي للسكان  
   . املادية املطلوبة بالروح املعنوية العالية والذكاء احمللي

حيث تقتحم قوات الكمني بغرض       حتت سيطرته   حبيث يكون   تقدم العدو   فيه االختفاء يف موقع جيد ينتظر     : قصد بالكمني وي ، 
   . العدو وإثارته وإرهابه بالطبع  عن إزعاج، فضالً إبادة العدو أو احلصول منه على أسرى أو وثائق أو أسلحة أو معدات

 )السـتطالع   ا(      جمموعة، هي    إىل تقسيم الكمني إىل ثالث جمموعات      ، تعمد قوات العصابات    ولنجاح الكمني ذا املعىن   
   .  ) وقطع الطريقاحلماية ( جمموعة و )االقتحام( جمموعة و

   : ومن األمثلة على بعض أنواع الكمائن
ذا مـا  إ ف ، للعدووتقبع فيه انتظاراً،   معيناً جغرافياًاجتاهاً منهاواحدٍة حتتل كل ، ينقسم رجال الكمني إىل أربع جمموعات      -١ 

أمامه بينما تطلق  انسحبت هي من:  ، فإذا هجم عليها  اموعات عمدت إحداها إىل إطالق النار عليه        هذه جاء العدو وتوسطَ  
ويتجمد يف مكانـه مث  ،  حىت تنهار روحه املعنوية  وانسحاباً  وهكذا تتبادله اموعات األربع هجوماً     ، جمموعة أخرى النار عليه   

   . النهاية يقع فريسة سهلة للكمني يف
  .   فذت هذه املناورة ليالً تقصري األبعاد فيما لو نىأنه يراع ، إال  أو اراً، فقد يكون ليالً وال يهم الوقت يف تنفيذ هذه املناورة

 وتكون اموعتني جاهزتني حبيث إذا دخل موقع الكمني         Lينقسم رجال الكمني إىل جمموعتني وتكون بنظام حرف          -٥
  .قامت اموعتني مبهامجته ، ويراعى يف هذه احلالة تقسيم خطوط النار 

  .ويوجد طبعاً غري هذه األنواع الكثري  

   اإلغارة: نیًا ثا
  ومرتـب مدروس مدقّ، بينما اإلغارة ت  جيد يف موقٍع وترقب انتظار :ارة يكمن يف أن الكمنيالكمني واإلغ والفارق الفين بني

   . عناية و بدقٍة خمتاٍرى هدٍفعل
 حبيث جتيد أمر التـسلل  ، التام على طريق تقدمها حنو اهلدف املختار من قبل  االختفاء املغرية مراعيةًاموعةففي اإلغارة تتقدم   

اهلدف باألسلوب الـذي يناسـب     تقوم هذه القوة باقتحام هذا ومن مثّوالتخفي واالستفادة من الظروف الطبيعة ، واالقتراب
   .  وحسب اخلطة املوضوعة من قبلاملعلومات عنه

ـ ،  خاصة أخرى    أهدافاً ، إال أن لكل إغارةٍ     هو إزعاج العدو وإرهاقه وإرهابه     : وبالطبع فإن اهلدف العام لكل إغارة      ون قد تك
   .  وختريبهاملستهدف ونسفه على األسرى أو الوثائق أو األسلحة أو املؤن أو املعدات أو حىت جمرد تدمري الغرض احلصول
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،  فالعدو لن يبخل باملطاردة الالزمة إذا ما تيسرت له طرقها          ، ن االنسحاب يف اإلغارة يعترب من أهم مراحلها       أوجدير بالذكر   
وهلذا يعمد  ، غالباً  من النريان الثقيلة ألن هذا البذخ ال يتوافر لرجال العصابات أو تغطيةة بأي ستاراتاملغري بينما ال تتمتع القوة

مع تلغيم هذه الطرق     املوضوعة يف اخلطة من قبل ،      ، رجال العصابات إىل تعويض ذلك باالنسحاب من الطرق الوعرة الصعبة         
   . املنسحبة لف القواتبالشراك اخلداعية الصغرية اليت تعوق تقدم العدو خ

كما قد جيري تنفيذه  بني تشكيالت العدومزروعة قواعد   منهما قد جيري تنفيذه منذكر بأن كالًويف ختام الكمني واإلغارة ن ،
  .خطوط العدو بأسلوب التسرب واالنتشار داخل

ولكن هذه ، عنهم بالتفصيل لطال بنا احلديث يف العموم هذا ما يتعلق بقوات اجلبال وتكتيكام وتنظيمام ، ولو أردنا احلديث 
أهم النقاط واملسائل املتعلقة ذا القسم من قوات العصابات ، أسال اهللا أن ينفعنا ذا العلم وجيعله حجةً لنا يوم القيامة ال علينا ، 

   .يرجابة جدوباإل،  قدير ٍءنه على كل شيإذالهلم ، إوأن يكون سبباً يف قتال الكافرين وقهرهم و 
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  مجاعة العمل السري يف املدينةفصل 
 يف الغالب ، ويكونون من سكان املدينـة الـيت   ٤حيتاج العمل يف املدن إىل جمموعات صغرية منفصلة ال يزيد عدد أفرادها عن         

ـ                  ى املـدن  يعملون فيها ، وذلك ألن أهل املدن يعرفون طبيعتها وطرقها ، وهذا الكالم ليس على إطالقه فقدوم أهل البادية عل
  . الكبرية قد يكون معتاداً 

 نظراً لوجود معظم –إذاً البد من كون رجل املدينة يستطيع احلركة فيها بسهولة ويسر ألن املدينة يكثر فيها العيون واجلواسيس 
   . متثل هيبة الدولة – أي املدن – ونظراً لوجود رجال احلكم واالقتصاد والثروة ، وهي يف الغالب –األهداف ا 

وجيب أال يدفع مبجموعات العمل السري داخل املدن دون احلصول على التدريب الالزم والوثائق الثبوتية الالزمة والسواتر اجليدة 
، فالبد من تدريب األفراد تدريباً عالياً ، والبد من إجياد مكاتب لتزوير الوثائق ، إذاً جيب أن يعمل يف املدن أفـضل عناصـر                      

  . ثقافةً وتدريباً ، ألن هذا األمر سيساعد األفراد على التحرك والعمل التنظيم تعليماً و
ارتفاع تكاليف املعيشة يف املدن عما هو عليه يف اجلبال : كما حيتاج العمل يف املدن إىل دعم مادي كبري جداً ، والسبب يف ذلك 

ن املرتل يف حي راقي فالبد من اقتناء سيارة مالئمة          ، حىت الساتر ميكن أن يكون مكلف جداً ، فإذا كا          ) املدن حمرقة األموال    ( 
  . تتكيف مع طبيعة املكان 

هناك خطأ وقعت فيه معظم اجلماعات اجلهادية ، وهو أن الفرد يف التنظيم يعرف كل شيء عن التنظـيم                   : ملحوظة هامة    •
عملية معينة من األلف إىل الياء ، فتجد وأموره السرية ، أو جتد أن جمموعةً من جمموعات العمل تعرف طبيعةَ عمٍل معين أو    

أا تقوم بدور جامع املعلومات واهز واملنفّذ والقائد ، وجيب على ااهدين أن يستفيدوا من جتربة إخـوام الـسابقني                 
أة ،  ويبدأوا من حيث انتهى أولئك ، فجامع املعلومات جيب أال يعلم اهلدف من مجع املعلومات عن هذا الشخص أو املنش                   

كذلك املُجهز  .. وجيب أال يعلم طريقة تنفيذ العملية وال املواد املستخدمة يف العملية وال كيفية إحضارها إىل موقع العملية                  
 . جيب أال يعرف ملاذا جمع هذا السالح وال مل هو يعد هذه املتفجرات 

  التشكيالت داخل املدن
 التشكيالت التنظيم اهلرمي وتنظيم عقد السبحة ويف األصل البـد ألي  يستخدم يف املدن أكثر من تشكيل ومن ضمن هذه  

  .مجاعة أن تقوم بعمل وترتيب أوراق التنظيم على حسب الوضع الذي تعيش فيه وهذه األمور يف الغالب تقدرها القيادة 
  : ومن ضمن هذه التشكيالت 

  . جمموعة القيادة : أوالً 
  . جمموعة مجع املعلومات : ثانياً 

  . جمموعة التجهيز : لثاً ثا
  . جمموعة التنفيذ : رابعاً 

  .. وقد تسمى بطاقم القيادة وطاقم التنفيذ وهكذا 
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  . تتكون من فردين إىل ثالثة أفراد  :مجموعة القیادة المیدانیة 
  . اإلشراف على مهمات فريق العمل ، وتوجيه وإدارة اموعات الثالث : مهماا 

  . عن طريق الصندوق امليت ، أو بواسطة االتصال غري املباشر٩ة التعليمات يف الغالب من القيادة العلياوتتلقى هذه اموع
  .  أي وسيلة يتم فيها اتصال غري مباشر بني الطرفني :الصندوق امليت 

  . وترسل القيادة امليدانية التعليمات إىل بقية اموعات عن طريق الصناديق امليتة أيضاً 
جيب أن يكون لديهم معرفةٌ تامة بالتخطيط للعمليات داخل املدن ، ولـذلك يـتم               ) القيادة امليدانية   (  اموعة   أفراد هذه  •

اختيارهم من بني العناصر املمتازة داخل التنظيم ، ويقدم األعرف واألعلم والذي له دراية بالعلوم العسكرية على من هـو              
 . أفراد هذه اموعة على حسن تدبريهم وذكاءهم وحسن إدارم لألمور أفضل من ناحية العلم الشرعي ، ويتم اختيار 

  : ويتم تدريب هذه اموعة على اآليت 
i.             ل عليها بواسطة جمموعة مجع املعلومات ، والبد أن تكون لديهم قدرة على حتليل واستنتاجدراسة وحتليل املعلومات املُتحص

   .مجيع الوقائع املمكن وقوعها قبل وقوعها 
ii.              دراسة وحتليل وختطيط العمليات العسكرية ، ووضع اخلطط الالزمة للهجوم واالنسحاب والطوارئ والـدفاع ، وحتليـل

 . الفوائد واملصاحل واملفاسد املترتبة على العمل 
iii.             موعة على االتصاالت السرية جبميع أشكاهلاوأن  ) مجيع أنواع أجهزة االستقبال واإلرسال  ( جيب أن يتدرب أفراد هذه ا

 . يكون عندهم القدرة على إتقان طُرِق اللقاء وأمنيات اللقاء السري وغريها ككشف وكسر املراقبة 
iv.  موعات األخرىالتنفيذ – التجهيز –مجع املعلومات : إتقان عمل ا  . 

لسري يف املدن ، وغالباً ما حيتاج ااهدون إىل جهاز استخباراٍت إسالمي قوي ، وذلك ملواجهة األخطار اليت حتيط بالعمل ا •
يتكون جهاز استخبارات مجاعة العمل يف املدينة من أربعة أفراد ، ويدربون على ما حيتاجونه يف باب األمن واالستخبارات ، 

  التنفيذ ، وقد يكون أحد أفراد املخابرات من       –التجهيز  : كما جيب أن تقوم هذه اموعةُ بعمِل اموعات األخرى أيضاً           
 . القيادة ، ولذلك جيب اختيار أفرادها بعنايٍة بالغة 

  مجموعة جمع المعلومات : ثانیًا 
، وإذا كان اهلدف كبرياً يـتم       ) شخصني  ( من الطرق املناسبة لعمل هذا الطاقم أن تتم عملية اجلمع بواسطة زوج من األفراد               

  . بنصف طاقم يتم تدبريه من قبل القيادة اجلمع بواسطة الطاقم كامالً ، وإذا كان اهلدف أكرب يتم دعمهم 
  : والبد من توزيع األدوار بالنسبة هلذه اموعة ، وتوزع عليهم القطاعات واملنشآت مثالً ، ويتم تدريبهم على اآليت 

v.  التخصصات الفردية ، وذلك لكي ال يقف العمل ، وتكون على النحو اآليت :  
سواًء كانت هذه املعلومات صور أو أفالم  وإخراجها بالشكل املطلوب ، فين كمبيوتر ، يستطيع إدخال املعلومات    - أ

 . ، ويف اجلملة يكون خبرياً يف التعامل مع الكمبيوتر أو وثائق سرية أو بيانات وتقارير كتابية 

                                                
  .ويقصد بالقيادة العليا هنا قيادة التنظيم العليا اليت تعطي األوامر للقيادات امليدانية املنتشرة يف املناطق املختلفة  ٩
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 ، مث   ، ومهمته أن يقوم بتصنيف املعلومة اخلام وتبويبها       ) ويقصد ا هنا املعلومات اخلام      ( فرد تصنيف معلومات      - ب
 إذا أمرت القيادة بعمل أرشيف كمبيوتري للمعلومات ولعل –يقدمها إىل فين الكمبيوتر ليقوم بإدخاهلا وأرشفتها       

هذا األمر يقودنا إىل أمهية األرشيف وحفظ املعلومات املستقاة من جمموعة مجع املعلومات لالستفادة منها يف وقت   
 . الحق 

 على أن التصوير تطور كثرياً يف أواخر التسعينات ومازال حىت بلـغ حـداً         ، وجيب التنبيه هنا     فين معمل تصوير    - ت
وذلك ) التحميض  ( متقدماً جداً يف تقنيات التصوير ، وقد يتم االستغناء بالكامل عن الطريقة القدمية يف التصوير                

 التعامـل معهـا   املوصولة بالكمبيوتر ، فهي أكثر أمناً وأسـهل يف  ) Digitall( عن طريق الكامريات الرقمية     
 . وتكبريها أو تصغريها وهلا بعض امليزات ليس هذا جمال حصرها 

 . فرد اتصاالت ، ويتوىل يئة الصناديق امليتة ، وعمل اللقاءات واالتصاالت السرية   - ث
طبعاً البد لكل فرٍد منهم أن يتخصص يف إحدى هذه التخصصات ، ولكن البد أيضاً من أن يكون كـل أفـراد                      

  . ى دراية جبميع هذه العلوم الطاقم عل
vi.  موعة على مجع املعلومات امليدانية اخلام بكل الوسائل ، وكتابة التقارير االستخباراتية والتقاط الصورب هذه اردالبد أن ت

ن أن ، ألن القيادة ممك) موقع الترصد ( ، وعدم االستهانة بأي معلومة جيدوا يف ميدان العمل )  فيديو  -فوتوغرافية  ( 
 ةتستفيد منها ، ألا قد تتخذُ كساتر أو تفيد جمموعة التنفيذ يف تنفيذ املهمة إذاً البد من رصد كل املعلومات املوجود                    

  . يف مكان الرصد ورفعها إىل فرد التصنيف والذي بدوره سيقوم برفعها إىل القيادة لالستفادة منها 
 غري مباشرة – مباشرة – السلكية –سلكية (  ويقضي عليها عملية االتصاالت  إن من أخطر ما يقتل التنظيمات:ملحوظة هامة 

 لوسائل االتصاالت ، ألنه إذا ثبتـت  ي، لذلك وجب التنبيه على هذِه املسألة ، ووضع اخلطط هلا ، ومتابعة التقدم التكنولوج      ) 
  .  بطريقة صحيحة االتصاالت بني األفراد والقيادة واستقرت فيمكن حينها اإلنتاج وسري العمل

 ما حدث يف األيام املاضية من إعالن آل سلول ألمساء ستٍة وعشرين جماهداً ، من أهم أهداف آل سلول من                     :هنا فائدة واقعية    
ذلك زيادةً على عجزهم ونفاد ما يف أيديهم وفشل أجهزم األمنية يف مالحقة ااهدين وسعيهم يف جتميد الشعب وشراء ذمم                    

بنشر صور املطلوبني ، من أهداف هذه احلركة قطع االتصال بني هؤالء وبني من يعملون حتت قيادم ، ألـم إذا             الناس قاموا   
نشروا صورهم فسيقل وتقل حتركام واتصاهلم بالعامل اخلارجي ، لذلك تعترب االتصاالت من األمور املهمة جداً ودائماً حيرص                  

  . كل طرف على ضرب اتصاالت الطرف اآلخر 

  مجموعة أو طاقم التجهیز: الثًا ث
تتكون هذه اموعة من فردين إىل أربعة أفراد ، ويف الغالب حتتاج هذه اموعة إىل الذين لديهم خربةٌ يف طُـرِق التجهيـز ،                        

جتهيز كل ما  :مهمة هذه اموعة . ولديهم عالقات باملافيا أو غريها من املهربني ، ألن هؤالء هلم خربة سابقة فيخدمونك كثرياً   
  . حتتاجه ااميع األخرى من سالٍح وأدوات ومعدات ووثائق وذخائر وبيوت آمنة وسياراٍت وغريها 

، ويتدربون فيها علـى   ) التجهيز( يتم تدريب هذه اموعة تدريباً واسعاً ومتقدماً ، وتقام هلم دورةٌ خاصة تسمى بدورة        •
 : اآليت 
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واستئجار السيارات وشرائها وإحضار  ١٠ت هنا سيارات العدو وهي غنيمةٌ ال سرقةإحضار السيارات ، يقصد بالسيارا   -١
 .الزوارق البحرية والشراعية وغريها من وسائل النقل املعروفة 

 . التهريب ، والبد هنا من قوة القلب واإلقدام ، وحسن التصرف والذكاء ، فال يضطرب أمام نقاط التفتيش وال غريها  -٢
 . الذخائر وتوفريها طرق شراء األسلحة و -٣
 . التزوير ، وطرق توفري احتياجات مكتب الوثائق الثبوتية بكامل أجهزا ومعداا  -٤
: كما يدربون على انتقاء واختيار األغطية والسواتر املناسبة أثناء العمل ، فكل منطقة هلا غطائهـا اخلـاص ، مـثالً                 -٥

 . سالميني يتعاملون مع املهربني على أال يظِهروا أم من اإل
 يوم أن جهـز جـيش    لعثمان ويف احلقيقة أن عمل هذه اموعة جبار جداً ، ولئن نسينا فلن ننسى هنا ما قاله نيب اهللا            

   .  رواه أمحد والترمذي. يرددها مراراً" ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم : " العسرة 

   مجموعة أو طاقم التنفیذ: رابعًا 
بة ، واليد الباطشة للخلية ، وهي اليت يتمىن الكثري االلتحاق ا ، ولو ضعفت هذه اموعة لَضعف التنظـيم ،                   هي القوة الضار  

 من فردين إىل أربعة – بالنسبة للخلية الواحدة –ألا هي األداة العسكرية وهي مجاعة احلماية والردع التابعة للتنظيم ، وتتكون      
  . أفراد 

 –اغتيـاالت   ( التنفيذ الفعلي للعمليات ، ويتم تدريبهم على كل ما خيص تنفيذ العمليات داخل املدن                  : مهمة هذه اموعة  
  ) . االقتحامات وحترير الرهائن – نسف وختريب –اختطاف 

  . دان وقبل أن نتكلم عن وظائف هذه اموعات سنتكلم عن طريقة نقل وتلقي املعلومات بني اموعات املتواجدة يف أرض املي
  : اجتاه نقل األوامر واملعلومات 

  .  تصدر األوامر من القيادة العليا إىل القيادة امليدانية بناًء على التقارير اليت ترفعها القيادة امليدانية –أ 
فعهـا   تتلقى جمموعة مجع املعلومات األوامر من القيادة امليدانية بالترصد على هدف معني ، فتجمع املعلومات ومن مث تر                  –ب  

  . للقيادة امليدانية 
 ترسل القيادة امليدانية أمر جتهيز املواد املستخدمة يف العملية إىل جمموعة التجهيز ، وعندما يتم جتهيز املواد ترفع جمموعـة                     –ج  

  . التجهيز تقريراً عن جاهزية املواد 
عد إكمال التدريب يرفع طاقم التنفيذ تقريراً جباهزيتهم         ترسل القيادة امليدانية أمراً باالستعداد والتدرب موعة التنفيذ ، وب          –د  

  . لتنفيذ املهمة ، وبالتايل ترسل القيادة امليدانية أمرها بالتنفيذ موعة التنفيذ 
  :مالحظات مهمة 

القيادة العليا البد أن تكون يف مكاٍن آمٍن متاماً ، ألا لو ضِربت فذلك يعين توجيه ضربة قويـة                   من األمور املهمة أن      -١
  . للتنظيم 

                                                
رزقي حتت ظل  بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل : "رفعه يهقي واحلكيم الترمذي عن ابن عمر  أمحد وأبو يعلى والطرباين والبيى رو١٠

  ..!أشرف املكاسب ما اختاره اهللا لنبيه : قال ابن القيم رمحه اهللا  "  وجعل الذل والصغار على من خالف أمريرحمي
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من املهم أيضاً استقطاب العلماء ومحايتهم ، ألن هلم دوراً فعاالً يف جتنيد الشباب ومجِع املال وهلم وزم االجتماعي اهلام  -٢
 . األمة أيضاً ، وهلم دورهم اهلام يف حتريض عموم 
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  تقسيمات املدن الكربى: فصل 
 مجـع   –قيادة  ( تقسم املدن الكربى إىل عدة قطاعات على حسب مساحتها وأمهيتها ، وكل قطاع تعمل به خليةٌ واحدة                            

  : ، وحيكم توزيع القطاعات شيئان )  تنفيذ – جتهيز –معلومات 
  . األهداف  -١
 . االحتياطات األمنية  -٢

  وطبيعتها يف أقسام حرب العصاباتدور األرض 
  

يتم استخدام هذه التقسيمات حسب األرض اليت يقوم عليها العمل وطبيعتها ، فمن غري املمكن أن أقوم حبرب جبال يف جند مثالً 
فيمكن يف )  مدن – مستنقعات – غابات وأحراش –جبال ( ، ولكن هناك بعض الدول توجد فيها أنواع خمتلفة من التضاريس 

 – أفغانستان   –الشيشان  : ( ، وقد حدث ذلك فعلياً يف عدة دول منها          ) جبال( ل هذه الدول أن يقوم العمل بقسمه األول         مث
  ) . الفلبني 

  .أما إذا مل يكن لديك يف هذه الدولة أماكن صاحلة للعمل كاجلبال والغابات فيكتفى بقوات املدن واملتعاونون
  . بني األقسام الثالثة ، وهي الورقة الراحبة للتنظيم كما ذكرنا سابقاً املتعاونون قاسم مشترك: مالحظة 
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  األهداف داخل املدن: فصل 
 الضربات داخل املدن تعترب نوعاً من الدبلوماسية العسكرية ، وهذه النوع من الدبلوماسية عادةً ما يكتـب بالـدماء                    :مقدمة  

  . ويزخرف باألشالء ويعطّر بالبارود 
 معىن سياسياً يتعلق بطبيعة الصراع العقائدي ، أي أا تعترب مبثابة توجيه رسائل إىل عدة جهات ، لذلك يراعى اختيار وهي حتمل

، ومن خري األمثلة على ذلك ما مت على أيدي إخواننا األربعة ، فقـد كـان   ) كما يف تفجريات القاعدة   ( األهداف بدقة بالغة    
رمحهم اهللا مبثابة طلقة البداية ، وكان )  مصلح الشمراين – عبد العزيز املعثم – رياض اهلاجري –خالد السعيد ( تفجري األبطال 

وهو شرارة البدء وبداية الصحوة اليت أيقظت الـشباب      )  C.I.A( اختيارهم للهدف موفقاً أميا توفيق ، فاملبىن كان يتبع لـ           
   . رض حممد ااهد وبصرت األمة حبقيقة التواجد الصهيوصلييب على أ

) فينيل ( ها حنن قد ضربنا : هـ كان هلا مغزى كبري وهو توجيه رسالة للعدو مفادها ١٤٢٤وأيضاً عملية شرق الرياض يف عام 
لن حيلم :  هـ ، فمهما تواريتم عن األنظار فنحن وراءكم ، واملغزى واضح         ١٤٢٤هـ وها حنن نضرا يف عام       ١٤١٦يف عام   

   .رض حممد العدو باالستقرار على أ
وأيضاً ما مت على أيدي إخواننا علي املعبدي وناصر السياري رمحهم اهللا من استهداف وكر احمليا اإلستخبارايت ، فهذا دليل على            

  .أن العمليات العسكرية هي رسائل دبلوماسية ممزوجة بالدماء واألشالء ومزركشة ومعطرة بالبارود والرصاص 
  

  أنواع األهداف داخل املدن
 يف بداية أي عمل جهادي عسكري ال ينصح باستخدام القوة ضد أهداف دينية عقائدية إال أهداف ذات صبغة عقائدیة ،: ًال أو

 : يف بعض احلاالت املستثناة واليت منها 
o                     تمعات اإلسالمية الصرفة كما حدث يف اليمن من قتل املنصرين ، وكما حيدث يف العراق مـنحاالت التنصري يف ا

 املنصرين الذين ينصرون املسلمني ، ويدعون إىل دينهم يف أرجاء بالد الرافدين ،  وكما حيدث يف بالد احلرمني                    تصفية
وبالتحديد يف الرياض عندما مت توزيع األناجيل قبل فترة على البيوت ، ففي هذه احلالة لو مت اصطياد من يفعل ذلـك                    

         اهدين نـسال اهللا أن يـسهل هلـم            فهذا جيد ويف احلقيقة أمثال هؤالء الذين يقومونذه األعمال معروفني لدى ا
 . اصطيادهم 

o        أما من كان حمسوباً على أهل العلم والـدين مـن           ،    - ولو كان دينياً     -عمليات التجسس املختفية حتت أي ستار
ن غرر م هـؤالء     املسلمني فيجب عدم التعامل معهم حىت ال يحِدث التعامل معهم ردة فعل عنيفة من املسلمني الذي               

العمالء ، ولو كانوا جواسيس واهللا املستعان ، فإن أي ضربة هلؤالء املنتسبني إىل العلم والدين سوف تمجدهم وترفع                   
 . ذكرهم وجتعلهم رموزاً عليهم غضب اهللا 

o جوٍم  ومن احلاالت االستثنائية يف األهداف العقائدية قيام بعض القساوسة والرهبان أو احلاخامات والشخص يات الدينية
دعائي ضد اإلسالم أو املسلمني ، كما حدث عندما قام القس األمريكي اللعني بسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                    



 

 ٤١
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لعنه اهللا  ) كاهانا  ( مؤخراً نسأل اهللا أن ميكن سيوف اهللا من رقبته ، وكما قام سيد نصري فك اهللا أسره بقتل احلاخام                    
  .الذي سب رسول اهللا 

o   بالتعبئة املالية أو العسكرية أو املعنوية )  نصارى –يهود ( كذلك من هذه احلاالت االستثنائية قيام الشخصيات العقائدية
 .ضد املسلمني ، كما حدث يف احلمالت الصليبية السابقة 

  

نمو العمل ودوران العجلة زعزعة األمن وجو االستقرار الالزم ل: ، واهلدف من ضرب هذه األهداف أه داف اقت صادیة   : ثانی ًا   
االقتصادية كضرب آبار البترول يف العراق وأنابيبه مما أدى إىل إحجام الشركات األجنبية عنه أو على األقل عدم وجود اجلـو                     

سحب أو انسحاب رؤوس األموال األجنبية مـن        : اآلمن واالستقرار الضروري لنهب ثروات املسلمني ، ومن األهداف أيضاً           
ة ، ومن املكاسب أيضاً تأثر القوى االقتصادية بالعمليات القائمة يف أرض الصراع كما حدث قبل فترة وجيزة بعد                   السوق احمللي 

ضربات مدريد املباركة من تأثر االقتصاد األوريب بأكمله من هذه الضربة ، ويف ذلك ضربةٌ اقتصادية مزدوجة لنظـام الدولـة                    
  : مثلة العملية يف هذا اجلانب الصليبية أو اليهودية أو املرتدة ، ومن األ

o  ضرب عمليات االستثمار اليهودي الصلييب يف بالد املسلمني . 
o  ضرب الشركات الدولية . 
o  ضرب اخلرباء االقتصاديني الدوليني . 
o            كما حدث من تفجـري بعـض املطـاعم        ( ضرب الواردات القادمة من الدول الصليبية املعادية إما بوسائل عسكرية

 . أو بوسائل سياسية كاملقاطعة  ) قها األمريكية وحر
o  ضرب املواد اخلام املسروقة من بالد املسلمني ، كما ضربت الناقلة الفرنسية حاملة النفط ، وكضرب أنابيب البترول يف

  .العراق ، وهذا النوع من الضربات االقتصادية حتدد زمنه القيادة العليا ألا هي اليت تنظر للتوقيت والزمن املناسب 
o                    غتالاغتيال اليهود العاملني يف جمال االقتصاد وتصفيتهم ، وتأديب من يتعاون معهم اقتصادياً ولكن بعد حتذيره ، وال ي

 . إال من ثبتت ردته من املتعاونني  
 

جئنـاك  :  اليهود والنصارى علينا استهدافهم وقتلهم ، فكل حمارب هللا ولرسوله وللمؤمنني نقول لـه       ، أه داف ب شریة   : ثالث ًا   
بالذبح ، ويف واقعنا املعاصر جيب أال حتدنا حدود وال تفصلنا جغرافية ، فكل ديار املسلمني هي ديارنا وأراضيهم أراضينا ، والبد 

، لذلك علـى    ) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به        ( من حتويل ديار الكفار إىل جحيم كما حولوا بالد املسلمني إىل جحيم             
بل السعي اجلاد احلثيث إىل لعاملة يف أرجاء املعمورة عدم االلتفات إىل احلدود اجلغرافية املوضوعة من قبل األعداء ، مجيع اخلاليا ا

حتويل بلدان الكفر إىل جبهات وإشغال الدول الكافرة والعميلة حباهلا ، فكما حولت بالد املسلمني إىل حقول لتجارب أسلحتهم 
  .رهم إىل جحيم ودمار ، وأبناء األمة اإلسالمية قادرون على ذلك بإذن اهللا واختراعام ؛ البد أن حتول ديا

وتعطى األولوية يف هذه العمليات لليهود والنصارى ممن هلم صفةٌ رمسية يف بالد املسلمني ، واهلدف من ذلك مـنعهم مـن          
مية ، وتعطى األولوية لرعايا الدول احمل غري االستقرار على أراضي املسلمني ، وينصح يف البداية باستهداف األهداف السهلة

: يف احلرمني يستهدف األمريكان أوالً ، مث االجنليـز ، والعـراق          الكافرة املتورطة مباشرةً يف دعم املرتدين احملليني ، فمثالً          
  ..وهكذا األستراليني ، : الفرنسيني ، ويف أندونيسيا : األمريكان ، ويف اجلزائر : األمريكان ، ويف أفغانستان 



 

 ٤٢
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  : ترتیب األهداف البشریة من حیث األهمیة 
فيستهدف يهود أمريكا وإسرائيل أوالً مث يهود بريطانيا مث فرنـسا  :  وهم ينقسمون من حيث األمهية إىل درجات   :اليهود   -١

  . وهكذا 
 : وهم يتدرجون من حيث األمهية يف املراتب التالية  : النصارى -٢

o  األمريكان. 
o  الربيطانيني . 
o سبان األ . 
o  األستراليني. 
o  الكنديني . 
o  اإليطاليني. 

 : وتقسم هذه الفئات من حيث أمهيتها إىل أقسام 
 .رجال املال واالقتصاد واألعمال ، ملا للمال من أمهية عاملية يف هذا العصر  §
 .الدبلوماسيون والساسةُ واملفكرون واحملللون والبعثات السياسية  §
 . العلماء والكوادر واخلرباء  §
 . القادة العسكريون واجلنود  §
السواح والبعثات الترفيهية ، وكل من وصله حتذير ااهدين بعدم الدخول أو البقـاء يف أراضـي                  §

 . املسلمني 
  

  : وترتيبهم من حيث األمهية كالتايل : املرتدون  
o          وحكام جزيرة العرب من كان قريباً إىل احلكومات اليهودية والنصرانية فُيعترب من أهم األهداف كحسين مبارك

 . ومستشاريهم  
o           عتـربونشيعون الفاحشة يف الذين آمنوا ، ويستهزئون بالدين ، وهؤالء الزنادقة ياحلداثيون والعلمانيون الذين ي

 . منافقي القرن اخلامس عشر 
o اجلواسيس واملباحث ، فهم دروع وسياج اليهود والنصارى وهم اليد الضاربة للحكام املرتدين. 

  من ضرب األهداف البشریةالهدف 
  . توضيح طابع الصراع العقائدي ، ففي استهدافنا لليهود والنصارى تبيني لعقائدية الصراع  -١
 . إبراز العدو الرئيسي ، وقد تدخل هذه يف اهلدف األول  -٢
 . التخلص من عتاة املرتدين وتطهري األرض وإراحة البالد والعباد منهم وردع أمثاهلم  -٣
وأعدوا هلم ما استطعتم : ( ف العدو ، وهذا مقصود أصلي يف شريعة اهللا وواجب تفرضه اآلية الكرمية نشر الرعب يف صفو   -٤

 ) . من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 
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 . رفع معنويات األمة اإلسالمية  -٥
 . رغ أنف أمريكا يف التراب حتطيم هيبة ذلك النظام الذي وجهت الضربات ضده ، فبعد ضربات نيويورك وواشنطن مت -٦
كما حدث عندما أحجمت إيطاليا عن إرسال جنود للعراق بعد تفجـري            : عرقلة املشروعات السياسية للكفار واملرتدين       -٧

اإليطاليني يف بغداد ، وكما حدث مؤخراً عندما تعهد منافس رئيس الوزراء األسباين بسحب قواته من العـراق بـسبب                    
 . تفجريات مدريد 

 ) . وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به : (  من قتلهم للمسلمني ، قال تعاىل القصاص -٨
  

  مميزات العمليات اخلاصة يف املدن
  

رفع الروح املعنوية عند األمة ، ورفع الروح املعنوية لدى ااهدين ، وخفض الروح املعنوية بل حتطيمها عند األعداء بفضل      -١
  . اهللا 

فكون العمليات يف املدن هذا جيعل الناس يشاهدوا ويـشاهدون األهـداف     : تمع  دى أفراد ا  تأكيد مصداقية اجلماعة ل    -٢
 .  املضروبة وحينها ال يستطيع اإلعالم أن ميارس التضليل عليهم

 . ردع النظام وإيقافه عند حده  -٣
 . إظهار معىن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وحتقيق التوحيد  -٤
 .  هذه الدول واألنظمة ألفرادها ورموزها املؤثرين خسائر -٥
 . التأثري على اقتصاد هذه الدول  -٦
 . اكتساب ااهدين ملهارات وكفاءات متكنهم من قيادة األمة فيما بعد  -٧
 . دراسة وحتليل األخطاء ، واستدراكها يف العمليات القادمة بإذن اهللا  -٨
 . الحم اليت أخرب عنها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يئة األمة وأفراد اجلماعة للمواجهات وامل -٩

 . اكتساب املتعاونني مع كل عملية ناجحة موفقة ، وزيادة شعبية ااهدين  -١٠
 . دفع النظام لتغيري سياسته  -١١
زعزعة الثقة بني أفراد النظام ، كما أسلفنا من ذكر احتمالية تصادم اجلناح العسكري مع السياسي أو ضرب األحزاب                    -١٢

 .  لن جيد رموز الدولة أي ثقة فيما بينهم – بإذن اهللا –ياسية بعضها ببعض ، فلو ازدادت الضربات الس

  سلبيات العمليات اخلاصة داخل املدن
  : ونسأل اهللا تقليلها لدى اجلماعات ااهدة ، وإمنا ذكرناها هنا لتالفيها 

  . ت قتل القيادات والكوادر اجلهادية يف حالة اكتشاف هذه العمليا -١
 . كثرة اخلسائر املادية والبشرية  -٢
هو الذي يرفع روح أفراده املعنوية مهما  القائد احملنك اخنفاض الروح املعنوية لدى ااهدين يف حاالت الفشل ، ولذلك فإن -٣

 .حيدث ألنه كما هو معلوم أن احلرب سجال واأليام دول
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 . إعطاء الفرصة للنظام الستغالل العمليات ضد أناس أبرياء  -٤
 . رفع الروح املعنوية لدى النظام وأفراده عند انتصارهم يف إحدى املواجهات أو املعارك ، ولكن األيام دول واحلرب سجال  -٥
 . سقوط بعض الكوادر أو األفراد يف األسر قد يكشف بعض أسرار العمل  -٦
 . ضعف الثقة بني أفراد الشعب و التنظيم يف حالة تكرار حاالت الفشل  -٧

سرد السابق لألهداف داخل املدن وأمهيتها ، وبعدما ذكرنا مميزات العمليات اخلاصة داخل املدن ، وكذلك ذكرنا                 وبعد هذا ال  
سلبيات العمليات اخلاصة داخل املدن ، البد لنا هنا قبل احلديث عن جمموعة التنفيذ أو طاقم التنفيذ أن نـتكلم عـن طريقـة           

 :فنقول واهللا املوفق االتصال اآلمنة بني جمموعات العمل األخرى ، 
ذكرنا يف السابق أن وسيلة االتصال بني اخلاليا داخل املدينة هي الصندوق امليت وتتلقى قيادة هذه اخلاليا التعليمات من القيادة               

ت عـن   العليا عن طريق الصندوق امليت ، أو بواسطة االتصال غري املباشر ، وترسل القيادة امليدانية التعليمات إىل بقية اموعا                  
  .طريق الصناديق امليتة أيضاً 

  : أي وسيلة يتم فيها اتصال غري مباشر بني الطرفني ، وسنتكلم عنه بالتفصيل يف الفصل التايل : والصندوق امليت 
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  الصندوق امليت: فصل 
 وقس على –مواد جتهيزية  – أسلحة –تقارير استخباراتية (  مكان يصلح ألن تترك فيه مواد أياً كانت طبيعة هذه املواد :تعريفه 
  . ليأخذها شخص آخر بدون أن حيصل اتصال مباشر بني الطرفني ) ذلك 

  :شروط اختيار الصندوق امليت 
جيب أن يتناسب هذا الصندوق مع الغطاء أو الساتر أي األمنيات املناسبة املتخذة من قبل الشاحن واملُفَرغ ، فالبـد مـن          -١

  . لطرفني دون أدىن شك أو ريبة تناسب الغطاء ومالئمته الرتياد ا
 . إمكانية الوصول إليه بسرعة ، ألن طول أمد وجود املادة يسهل عملية انكشافها أو تلفها  -٢
 . سهولة التعرف عليه ، لكي يتعرف عليه من يفَرغُ بسهولة  -٣
 . أن يكون حممياً من العوامل اجلوية  -٤
 . ا بعملية الشحن والتفريغ أن يسمح بزمن كاٍف لألشخاص حبيث يستطيعون أن يقومو -٥
اإلشارات ممكن تكون إمييالت أو غريهـا مـن   ( أن يسمح بوضع إشارات بالقرب منه للطرفني ألا ستكون لغة التفاهم             -٦

 ) . وسائل التواصل واإلشعار 
 .ناسصعوبة مراقبتها من القوى املعادية واألجهزة األمنية ، كاألماكن العامة اليت يتواجد فيها الكثري من ال -٧

  أماكن اختيار الصندوق امليت
  .  دورات املياه - األماكن العامة - املستشفيات - املطاعم - املساجد - املتاحف -احلدائق 

  مميزات النقطة امليتة
على بعضهم البعض ، وهذه ميزة ممتازة يف حرب املدن حبيث تقلل من حجم              ) الشاحن واملفرغ   ( عدم تعرف األشخاص     -١

  . اخلسائر 
 . لتالقي األشخاص املعروفني ببعضهم البعض ) املباحث مثالً ( مالحظة اجلهاز األمين عدم  -٢
تقليل حجم اخلسائر ، ففي حالة سقوط أحد الطرفني سيتنبه الطرف اآلخر بإذن اهللا وذلك عن طريق اإلشـارات الـيت                      -٣

 . سنشرحها الحقاً بإذن اهللا 

  سلبيات الصندوق امليت
  . ية التامة طول الوقت قد ال حيقق السر -١
 . طول وقت التفريغ والشحن  -٢
 . صعوبة إدارة النقطة امليتة يف الظالم ، ويقصد ذا صعوبة إدارا من خلف الكواليس  -٣
 .عدم إمكانية السيطرة عليها أحياناً ، واحتمال فقدان املواد من طرف خارجي كأن يأخذها طفل مثالً  -٤
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  احتياطات األمان
للنقطة امليتة ، فالبد من وجود احلس األمين املرتفع ، ولكن بدون املبالغة يف اجلانب األمين إىل التأكد من عدم وجود مراقبة    -١

 . درجة الوسوسة 
 ) . النقطة امليتة ( وجوب اختاذ غطاء مناسب أثناء التوجه إىل منطقة الشحن والتفريغ  -٢
 . ر إخفاء املواد أثناء عملية الشحن ، حبيث ال تكون مثرية أو ملفتة لألنظا -٣
 . عليك أن تقدر الوقت الكايف لعملية الشحن والتفريغ ، وذلك لتفادي مقابلة اإلخوة لبعضهم البعض  -٤
 . عدم سلوك طريق واحد أو زمن واحد لفترات طويلة  -٥
 . عدم ترك املواد فترة طويلة بني الشحن والتفريغ  -٦
 . اً جيب إتباع نظام لإلشارات يف مكاٍن حيقق نسبة أمان عالية بعداً وقرب -٧
  أو على سبيل املثال - دعارة -أماكن ترويج خمدرات ( وهذه مهمة ، وهي أنه جيب أال تكون النقطة مظنة التواجد األمين  -٨

  .  وعدم اقترابك من أماكن الدعاة احملرضني على اجلهاد ) أماكن ما يسمى باإلسالميني املتشددين 

  ندوق امليتالشروط الواجب توفرها يف املواد اليت توضع يف الص
  .  والبد أن تكون مغلقة بشكٍل جيد– ألا معرضة للسقوط –إن كانت رسالة فالبد أن تكون مشفرة  -١
إن : أال تكون ملفتة للنظر ، أما إن كانت مواداً عسكرية فيفضل أن تكون مغلقة ، ويفضل أال تكون على هيئتها ، مـثالً           -٢

 . كانت كالشنات نقوم بتفكيكها 
والبد أن يكون هناك عزلٌ للصواعق واملتفجـرات ،         )  صواعق   –متفجرات  (  إىل أي خطر بسبب تركها       أال تؤدي املواد   -٣

 .وأال حتدث صوتاً عند وضعها يف الصندوق ، وأن تكون مهيأةً للشحن عدة مرات 

  عملية الشحن والتفريغ
  .  وضع املواد يف الصندوق امليت من ِقبِل الشاحن :تعريف الشحن 
  .  أخذ املواد من الصندوق امليت من قبل املفرغ  :تعريف التفريغ

  

  : مراحل الشحن 
وهي إشارة يضعها الشاحن يف مكان متفق عليه لكـي          ( يتوجه الشاحن إىل مكان الصندوق امليت ، ويضع إشارة التوجه            -١

شارة صوتية أو إمييل أو     يراها املفرغ ويعلم أنه قد توجه إىل الصندوق ، وليس شرطاً أن تكون مرئية بل قد تكون هذه اإل                  
أي شي آخر متفق عليه من قبل ، ولكن البد أن تكون بارزة وواضحة ، وكل هذه اإلشـارات ترجـع إىل االختـراع                        

وهذه اإلشارات البد أن تكون متفقاً عليها بني الطرفني يف مكان حمدد ، وتكون إشارة التوجه بعيدة نسبياً عن          ) واالبتكار  
  . أكد أن القيادة أو املفرغ قد استلمها واطّلع عليها النقطة امليتة ، حىت تت

 . بعد أن يضع الشاحن إشارة التوجه ، البد أن يقوم بعملية كسر للمراقبة قبل توجهه ملنطقة الصندوق امليت  -٢
 . الدخول إىل منطقة الصندوق امليت للقيام بعملية الشحن  -٣
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 . التوجه إىل الصندوق مباشرة  -٤
 . شحن املواد فيه  -٥
وهي إشارة تدل على أنه قد وضع املواد يف الـصندوق وأمتّ عمليـة              ( ادرة املكان بعد الشحن ، ووضع إشارة الشحن         مغ -٦

 . يف مكاا احملدد بني الطرفني ، وغالباً تكون قريبة من الصندوق ) الشحن 
 . اخلروج من املنطقة ائياً ، والتأكد من عدم وجود مراقبة  -٧
٨- ذا يكون دور الشاحن قد انتهى نسبياً وضع إشارة األمان يف مكاا املخصص للتأكيد على أمان املنطقة ، و. 
 الذهاب والتأكد من إشارة التفريغ بعد انتهاء املفرغ من عمله ، ألنه يف حالة عدم متكن املفرغ من إكمال مهمته ، أو عدم  -٩

واآلن . رسالة ، أو املواد من الصندوق وال يتركهـا  استطاعته دخول املنطقة مثالً ، البد أن يقوم الشاحن بالتوجه وأخذ ال        
 .  نأيت إىل التفريغ 

  

  : مراحل التفريغ 
  .يتوجه املفرغ إىل مكان إشارة التوجه ويتأكد عن طريقها بأن األخ الشاحن قد توجه لوضع املواد  -١
ت توجهه حمدداً من القيادة بدقـة        طبعاً يكون وق   - مع مراعاة كشف املراقبة      –يتوجه إىل منطقة إشارة األمان ويستلمها        -٢

 . حبيث يأخذ الشاحن وقته الكايف لشحن الصندوق واخلروج ووضع إشارة األمان دون أن يقابل املفرغ 
 مع مراعاة عمليـة كـسر   – وتكون قريبة من الصندوق عادةً –بعد استالم إشارة األمان يتوجه إىل مكان إشارة الشحن    -٣

 . اد موجودة وقد شِحنت املراقبة ويتأكد منها بأن املو
 . يتوجه إىل الصندوق امليت ، وال ينسى كسر املراقبة  -٤
 ) . أخذ املواد من الصندوق ( يقوم بعملية التفريغ  -٥
 . يقوم بكسر املراقبة مث يضع إشارة التفريغ  -٦
 . يغادر املكان ائياً  -٧

  

  : مالحظات مهمة 
ر فال يكمل العملية ، ولو كان اخلطر سببه خارجياً ، مثالً حـدوث              خبط)  املفرغ   –الشاحن  ( إذا شعر أي طرٍف منهما       -١

مشاجرة حول مكان الصندوق وتدخل الشرطة لفض االشتباك ، ولذلك ذكرنا يف شروط اختيار الصندوق أال يكـون يف           
  . مناطق مشبوهة تكثر فيها املشاكل 

إشارة التوجه أمس وتتوجه اليوم إال إن كان متفقاً على          ال تضع أي إشارة قبل االنتهاء من عملية تنفيذها ، فمثالً ال تضع               -٢
 . ذلك 

رمبـا يتغلـب    ( عدم الفضول واالستطالع الزائد ، وعدم البقاء يف مكان الصندوق بعد عملية الشحن أو أي عملية                            -٣
د علـى هـذا   الفضول على األخ الشاحن لكي يعرف من هو املفرغ ، وهنا يكون دور القيادة يف حسن االختيار والتشدي  

 ) . اجلانب 
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التأكد من عملية كشف أو كسر املراقبة بعد كل مرحلة من مراحل العملية ، وعملية كشف املراقبة سنأخذها بالتفـصيل                  -٤
 . بإذن اهللا يف األعداد القادمة 

  اإلشارات
  : الشروط الواجب توفرها يف اإلشارات 

 لكثـرة   –كون اإلشارة كتابة عابرة على أحد اجلدران ، فرمبا          أن تكون بعيدة عن العبث واإلتالف ، فمثالً ال يصح أن ت            -١
  !! .  يأيت أحدهم وميسحها أو يكتب عليها حواشي وزيادات –العابثني وهواة الكتابة على اجلدران 

 . أن تكون عادية وغري ملفتة لألنظار  -٢
 . أال تكون مثريةً لآلخرين ، فقط تثري انتباه املعين ا  -٣
 . يها من قبل الطرفني أن يسبق االتفاق عل -٤

  أنواع اإلشارات
 يضعها الشاحن ، ومعناها أن الشاحن قد توجه إىل النقطة امليتة لكي يشحنها باملواد ، وتكون بعيدة عـن           :إشارة التوجه    -١

  .  املكان نسبياً 
  .  يضعها الشاحن ، وهي تعين أن عملية الشحن قد متت ، وهي أقرب اإلشارات إىل الصندوق:الشحن إشارة  -٢
 . يضعها الشاحن ، وتعين أن الشاحن يرى أن الوضع مناسب وآمن للمفرغ لكي يقوم بعملية التفريغ  : إشارة األمان -٣
 يضعها املفرغ ، ويقوم بوضعها بعد القيام بعملية التفريغ يف مكاٍن آمن بعيداً عن األجهزة األمنية ، وفائدا :إشارة التفريغ  -٤

 . بأن العملية قد متت -ًء الشاحن أو غريه ممن تكلفهم القيادة  سوا–إعالم املكلف باستالمها 

  خطة الصندوق امليت
اخلطة اجليدة ، وجيب أن تشتمل أي خطة ملثل هذا النوع من العمليات على خطتني       : من أهم عوامل جناح العمل اإلستخبارايت       

  :لتنسيقية التاليةاألوىل للشاحن والثانية للمفرغ ، وجيب أن تشمل اخلطتان املعلومات ا: 
  .  املناسب أثناء التوجه إىل الصندوق امليت – الساتر -الغطاء  -١
 وينبغي أن تكون هذه الطرق خمتلفة حبيث لو حصل اعتقال - رسم كروكي للمنطقة -معاينة الطرق املؤدية إىل النقطة امليتة  -٢

 . هذا املكان ال يتابع كل من دخل إىل :  ألي طرٍف منهما - ال قدر اهللا -أو سقوط 
  :وجيب أن يشتمل الوصف على املعلومات التالية أماكن اإلشارات والنقطة امليتة يتم وصفها وصفاً دقيقاً لألخ ،  -٣

o  وصف عام للمنطقة . 
o  وصف حمدد للمربع املوجود فيه مكان اإلشارة أو الصندوق . 
o  حتديد مكان اإلشارة أو النقطة امليتة . 
o  الصندوق واإلشارة إليها مباشرة حتديد اإلشارة بنفسها أو . 

  : حتديد التوقيتات ، وبالنسبة للشاحن فيجب حتديد التوقيتات اآلتية  -٤
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o  حتديد وقت وضع إشارة التوجه . 
o  حتديد وقت تعبئة أو شحن الصندوق امليت . 
o  حتديد وقت وضع إشارة الشحن . 
o  حتديد وقت وضع إشارة األمان . 
o إن كان الشاحن هو املكلف باستالم هذه اإلشارة –فريغ حتديد وقت التأكد من إشارة الت - .  

  : وبالنسبة للمفرغ فيجب حتديد التوقيتات اآلتية 
o  حتديد وقت التأكد من إشارة التوجه . 
o  حتديد وقت التأكد من إشارة األمان . 
o  حتديد وقت التفريغ. 
o  حتديد وقت وضع عالمة التفريغ . 

 وتعمل خطة ملعاينة املوقع قبل أي عمليٍة تتم ، هذا وصلى -ولإلشارات واملنطقة عموماً ويفضل رسم كروكي للصندوق امليت 
  .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  جمموعة أو طاقم التنفيذ
د جمموعة  أفراد ، فقد جت٤ يتكون عددها على حسب حجم العملية ، لكن يكون عدد الطاقم الواحد من أطقم العملية :عددها 

  .  فرد ولكنهم مقسمون على عدة أطقم  ٣٠تنفيذ عدد أفرادها 
  ) . تنفيذ العمليات ( تنفيذ كل ما يوكل إليها من أوامر ومهمات عسكرية : مهمتها 

   :صفات هذه اموعة 
ر من غريهم لعمليات الطلب الصرب وحتمل املشاق واملتاعب ، فالنفَس الطويلُ بالنسبِة هلؤالء ضروري ، ألم يتعرضون أكث              -١

واملطاردة ، فإذا عِلم جنود الطواغيت بأن هذا األخ مشارك يف عمليات قتل أو اغتيال فقد يضغط على أقاربه أو يعتقلـهم     
ويعذم ، ومع اتفاقنا على خسة ودناءة هذا الفعل الساقط إال أنه جيب على األخ أن يتحمل هذه الضغوط ، وجيب عليه أن 

  ) . يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ( ابر يصرب ويص
 . الشجاعة وعدم اخلوف من املنون ، والتوكل على اهللا  -٢
 . اإلقدام والفدائية ، حبيث تكون لديه تلك الروح اليت تدفعه إلزهاقها يف سبيل اهللا  -٣
 . ن إخوانه وبذل نفسه فداًء إلخوته روح التضحية يف سبيل اهللا ويف سبيل دفع األذى ع -٤
 .حسن التصرف وسرعة البديهة   -٥
 . االنضباط واجلدية ، واحلرص على السمع والطاعة يف املنشط واملكره : مهم  -٦
 .  احلزم والعزم ، فيكون حازماً يف تنفيذ األمر مقتنعاً بشرعيته ، عازماً على تنفيذه بإذن اهللا ربه  -٧
 - رشاشـات  – غدارات –مسدسات ( حة اخلفيفة ، وجيب أن يتقن مجيع األسلحة اخلفيفة     االحتراف يف استخدام األسل    -٨

 ) .   بعض مضادات الدورع اخلفيفة
 . القدرة على القتال القريب ، والقتل الصامت ، والضربات بالسكني  -٩

 . إجادة أعمال اهلجوم من تقدٍم واشتباٍك واحنياز  -١٠
أن يكون على علٍم ومعرفٍة وقدرٍة على قيادة الدراجات النارية ، ألا تفيد كـثرياً  إجادة قيادة الدراجات النارية ، فالبد      -١١

 .وتدخل يف كثٍري من العمليات 
إجادة قيادة السيارات بأحجامها املختلفة ، والبد من االحتراف يف قيادا ، والقدرة على السري ا بأقـصى سـرعة ،                      -١٢

 .والقدرة على االشتباك أثناء قيادة السيارة ) التفحيط ( العامية والقدرة على املناورات السريعة أو مايسمى ب
   .- بالنسبة لإلخوة الذين على السواحل –إجادة قيادة القوارب الشراعية  -١٣
إجادة قيادة الطائرات الشراعية واملدنية ، وهذا األمر على حسب املستطاع ، وقد انتشرت برامج كمبيوتريـة لتعلـيم                    -١٤

 جداً يف هذا الباب ، وقد استفاد منها اإلخوة التسعة عشر الذين أسقطوا أبراج أمريكا نسأل اهللا أن                   الطريان ، وهي مفيدةٌ   
يتقبلهم ، كما توجد يف بعض الدول أجهزة يسمى بعضها باحملاكي ، وهو عبارة عن كابينة قيادة طائرة ، والـتعلم فيـه                       

ن كانت قد تعرضت لبعض التشديدات واإللغـاءات بعـد          كالتعلم يف طائرة حقيقية ، وهذه الدورات متاحة للجميع وإ         
 . الغزوات املباركة 
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  :نصائح وتنبيهات 
  . يتم اختيار هذه اموعة من ِقبِل القيادة ، واليعرف أعضاءََها إال القيادة  -١
 . فصل اموعات بعضها عن بعض ، حبيث أن الطاقم ال يعلم شيئاً عن اآلخر  -٢
 . أن تكون االتصاالت بني القيادة وبني اموعات ، ال بني اموعات نفسها على– بل يشدد –ينصح  -٣
وميارسون أعماهلم ويذهبون إىل سـائر      ) وهذا يف بعض الظروف     ( من املهم أن يعيش أفراد هذه اموعة حيام الطبيعية           -٤

 . أعماهلم بصورة طبيعية 
 . ة العدد تسهل السيطرة على اموعات كلما قلّ عدد أفراد اخللية كلما زاد جناحها ، ألن قلّ -٥
كلما ضِبطَ توقيت نقل املعلومات داخل اخللية ؛ متكنت هذه اخللية من تنفيذ العمل بنجاح بإذن اهللا ، وجيب التوسـط يف            -٦

عمل وال  هذا األمر ، فال يعطى أفراد اخللية معلومات عن توقيت العملية قبلها بوقٍت طويل ، ولكن يعطون معلومةً تفيد ال                   
 . تنفع الطواغيت يف حالة سقوط األخ ، حبيث جتعله هذه املعلومة يقوم باالستعداد الالزم للمهمة 

اإلقدام لدى أفراد هذه اموعة يعتبر سهالً ، والتنفيذ أسهل ، وذلك ألم موعودون بنصٍر أو شهادٍة بإذن اهللا ، ولكن البد  -٧
ن أصعب األمور وأخطرها ، فعلى القيادة أن تدبر خطة االنسحاب لكـل عمليـة   من االنتباه إىل أمر االنسحاب ، وهو م 

وحتسب هلا حساباً جيداً ، وال يذهب يف العملية إال من البد من دخوله ، فيجب على القيادة أن تؤمن هلؤالء األفراد عملية         
  .االنسحاب وذلك الستمرار العمل اجلهادي وإدخاهلم يف عمليات أخرى بإذن اهللا 

ف أي فرٍد من أفراد الطاقم ، فعلى القيادة أن تقوم باإلجراءات األمنية املناسبة ، فمثالً تقوم  القيادة بإحلاقه إذا كُِشف أو عِر -٨
 . باإلخوة يف اجلبال مثالً ، أو إرساله إىل منطقة أو مدينة أخرى 

  األسلحة المستخدمة في المدن
 مضادات الـدروع    – الغدارات   – الرشاشات   – البنادق   – املسدس   –السكني  ( ن  يف الغالب أا أسلحة خفيفة ، وتبتدئ م       

  ) .  الصواريخ –والطائرات 
وتستخدم أيضاً السموم واملتفجرات ، كما أن لدى جمموعة التنفيذ القدرة على حتويل أي وسيلة مدنية إىل وسيلة قتل فتاكـة ،       

ستخدام الطائرات املدنية يف احلادي عشر من سبتمرب ، وكمثل جتهيز قنابل            وذلك كمثل الشراك اخلداعية مثالً ، وكمثل فكرة ا        
  . املولوتوف من مواد مدنية بسيطة 
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  االغتياالت: فصل 
:  قالاالغتياالت سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فقد أخرج البخاري رمحه اهللا من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه                

وذكر احلـديث   .. )  من األنصار، فأمر عليهم عبد اهللا بن عتيك إىل أيب رافع اليهودي رجاالً   ه وسلم صلى علي بعث رسول اهللا    
بن عبد اهللا رضـي اهللا   جابروفيه أم اغتالوه مث بشروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، ويف صحيح البخاري أيضاً عن                 

 حمرضاً ألصحابه على اغتيالـه فقـام        )  فإنه قد آذى اهللا ورسوله     ،من لكعب بن األشرف    ( : قال رسول اهللا    : قال  عنهما  
  .  داود أنيس رضي اهللا عنه كما يف سنن أيبباملهمة حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه ، كما أرسل الغتيال خالد اهلذيل عبداهللا بن 

  . عملية قتل مفاجئ ضد هدف معين ، للتخلص من أذاه وردع أمثاله  :تعريفه 

  : غتيال أسباب اال
 ، فمثالً رجلٌ مرتد أو كافر يعتدي على حرمات الدين أو ميس الذات اإلهلية ، أو يؤلـب علـى قتـال            الدافع العقائدي  -١

 اليهودي كاهانا ، وكما اغتـال    احلاخام  فك اهللا أسره   املسلمني ويؤازر من يقاتلهم فيجب اغتياله ، كما اغتال سيد نصري          
سالمبويل وعطا طايل وحسني عباس وعبد احلميد عبد العال الطاغوت اهلالك أنور اليهود ،              أسود اإلسالم األربعة خالد اإل    

حلرمني مـن   يف كتائب ا  قد تكون بعض العمليات اليت يقوم ا اإلخوة         وكاغتيال الصحفي اخلبيث فرج فودة قاتله اهللا ، و        
   . الباب  داخلةً يف هذا ستخبارايت داخل بالد احلرمنياستهداف رؤوس العفن اال

 أو كحٍل أخري يف لعبٍة سياسية ، كاضطهاد فكر معين أو مذهب معين ، أو نشر فكٍر مضاٍد لفكر الدولة ،الدافع السياسي  -٢
 . اغتيال عامل الذرة حيىي املشد الذي كان مسئوال عن الربنامج النووي العراقي حدث يف  كما

حلصول على املال ، أو أمور التنافس االقتصادي بـني الـشركات      ، قد حتدث عملية اغتيال من أجل ا       الدافع االقتصادي    -٣
 . الكربى 

 شخص مريض نفسياً، فمثالً شخص لديه عقدة نفسية من النساء، أو من فئات معينة من الناس، وهذا األمر             دوافع نفسية،  -٤
  . يكثر يف الدول الغربية الكافرة فتجدهم يكثر فيهم القتل ألجل هذه األسباب

 

  )طاقم االغتيال (  جيب أن تتوفر يف عناصر عملية االغتيال الشروط اليت
  . القناعة التامة بشرعية العمل  -١
 . لياقة بدنية ومهارة قتالية عالية  -٢
 . إتقان أسلحة االغتيال واخلطف -٣
 . البد أن تتوفر فيهم سرعة البديهة والذكاء للتعامل مع املتغريات واملفاجآت  -٤
احليطة واحلذر، وعدم احلديث يف أمور العمل العسكري مـع األقربـاء أو األصـدقاء أو                احلس األمين املرتفع، فالبد من       -٥

 .ااهدين
 .فتجد أن هذا األخ يفرح وحيمد اهللا على أن أوكل إليه مثل هذا األمر) الروح القتالية ( النفسية القتالية  -٦
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 .الشجاعة وهدوء األعصاب وعدم التسرع  -٧

   خصائص عملية االغتيال 
 :ة الثانية صتامة واليت عليها تبىن اخلصيالسرية ال -١
 .املفاجأة واملباغتة  -٢
 .السرعة واهلدوء يف التنفيذ ، سريع لكن هادئ يف التنفيذ والتركيز  -٣
 .الردع لكل من حارب اهللا ورسوله  -٤

   االغتيالمراحل عملية   
 اإلسالم واملسلمني لكي يقتنع الطاقم بقتله البد عند حتديده من عرض جرائمه وحربه على  ( دقة  حتديد اهلدف ب   :املرحلة األوىل   

. ( 
 : مجع املعلومات الكافية عن هذا اهلدف ، وجتمع املعلومات اآلتية :املرحلة الثانية 

o    ا ورقمها وموديلـها      (  سيارته   - عنوان إقامته    - صورة فوتوغرافية له     - سنه   -امسه  ( معلومات شخصيةنوعها ولو (- 
 - صباحاً وعودته يف الثانية ظهراً مث خروجه يف الرابعة عـصراً وهكـذا           ٨اعتياده اخلروج من مرتله     : برناجمه اليومي مثالً    
فقد يكون له يوم يف األسبوع يتخفف فيه من حراسته ويهرب فيه من روتينه ، أو يكون مثالً صاحب                   ( برناجمه األسبوعي   

 هل هو - أماكن قضاء العطلة - ، فيتم اصطياده حينها خنا وجمون فيهرب من حراسته ومرافقيه ليتسىن له ارتكاب فواحشه
وإن كان اجلواب بنعم فكم عدد حراسه وكيف هـي           ( - هل عنده حراس أم ال       - وهل هو مسلح أم ال       -مدرب أم ال    

  وهناك بعض األسئلة البد من طرحها خبصوص         -وما هو تسليحهم    ) أخويا  ( ورديام وهل هم مدربون أم جمرد جمموعة        
 :عة احلراسة التابعة للهدف جممو

 ماذا يفعل طاقم احلراسة عند خروج اهلدف من البيت ؟ -١
 ماذا يفعل الطاقم عند نزول اهلدف من سيارته ؟ -٢
 أثناء السري من البيت إىل السيارة راجالً ما هو عمل طاقم احلراسة ؟ -٣
 أثناء سري السيارة كيفية حركة موكب السيارة ؟ -٤
 لمراقبة أم ال ؟هل يقوم طاقم احلراسة بكسر ل -٥
 هل يقوم طاقم احلراسة بتغري الطريق بصفة يومية ؟ -٦
 كم هي عدد سيارات احلراسة ؟ -٧
 هل اهلدف يغري سيارته من سيارة إىل أخرى ؟ -٨
 ماذا يفعل هذا الطاقم إذا اقتربت من سيارته دراجة نارية أو سيارة أخرى ؟ -٩

o      مث - الغرفة - الشقة  - الطابق   – البيت أو العمارة     - البيت    مربع - احلي   -العنوان بدقة   : ( معلومات عن البيت واملكان 
 :بعد ذلك هناك بعض األسئلة املهمة املتعلقة باملنشأة أو املكان 

 هل املكان له أسوار أم ال ؟  -١
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 هل هي مرتفعة ؟ -٢
٣- ؟ هل احلراسة داخلية أو خارجية بالنسبة للمكان ؟اكم هي ارتفاعا  
 هل يوجد كامريات للحراسة ؟ -٤
  وجد أسالك شائكة وهل هي مكهربة ؟هل ي -٥
 كم عدد احلراسة وتسليحها وأنواع األسلحة لديها ؟ -٦
 هل لدى احلراس حس أمين مرتفع أم ال ؟ -٧
 هل يفتش احلراس املكان بالقيام بالدورية عليه ؟ -٨
 كيفية تعامل احلراس مع املارة ؟ -٩

 كيفية تعامل احلراس مع الزوار ؟ -١٠
  ؟هل يفتش احلراس الداخلني واخلارجني -١١
 ما هي الكثافة العددية حول املكان ؟ -١٢
 ما هي الكثافة السكانية حول املكان ؟ -١٣
 ما هي املراكز األمنية القريبة من املكان وحتديد أماكن اخلطر لكي يتم حتييدها ؟ -١٤
  ما هي الطرق املؤدية من البيت إىل املكتب أو العكس ؟ -١٥

o    الطرق املؤديـة إىل البيـت   -ملكان الذي سيتوجه إليه املسافة بني البيت وأماكن العمل أو ا: معلومات خط السري 
 الطرق الفرعية حىت اليت ال يستخدمها اهلدف ألن طاقم التنفيـذ قـد              -حتديد أوقات الذهاب واإلياب     -والعمل  

 - و ما هي درجة اإلقفـال  - هل تقْفَلُ الطرق أثناء مروره أم ال ؟     -يستخدمها يف عملية االقتراب أو االنسحاب       
 ازدحام - أو اليت ما تزال قيد اإلنشاء     - أماكن وقوف السيارات واألماكن املهجورة       -جلسور اليت مير عليها     ذكر ا 

 ذكر كل ما هو موجود يف املنطقة واعتباره من املعلومات اخلام اليت قد تستفيد منها القيادة –الطرق وأوقات الذروة 
  .أو طاقم التنفيذ يف وضع احلطة 

 حتديد طريقة القتل أو حتديد طريقة التنفيذ ، اختيار طريقة التصفية واالغتيال على حسب املعلومات املتوفرة من    :املرحلة الثالثة 
 - األسـلحة اخلفيفـة    - السموم   - القنص   - القتل الصامت    -املتفجرات  ( قبل جمموعة مجع املعلومات وقد تكون بواسطة          

  ) .وغريها 
 القيادة وتلقينها لألفراد ، البد يف هذه املرحلة على القيادة أن تقوم بتبسيط الشرح وتلقني         وضع اخلطة من قبل    :املرحلة الرابعة   

أفراد الطاقم اخلطة ، ومراجعتها معهم حىت تتيقن القيادة أن األفراد حفظوا اخلطة على أكمل وجه ، وكذلك البد أن يراعى يف                      
 .سمانية يف تنفيذ مثل هذه العمليات  وضع اخلطة إمكانيات عناصر التنفيذ وقدرم البدنية واجل

 التدريب على تنفيذ اخلطة ، أيضاً يف هذه املرحلة ينبغي على القيادة توفري اجلو والظروف واملكان املناسـب                   :املرحلة اخلامسة 
 .  العدو فيهاملماثل ملكان تنفيذ املهمة األصلي ، حىت يتسىن لعناصر التنفيذ التأقلم على املبىن أو املكان املقرر تصفية 

 تنفيذ املهمة، ويراعى فيها االنتباه ألي طارئ حيدث ، وكذلك يراعى فيها حسن األداء ، والسرعة يف تنفيذ                   : املرحلة السادسة 
 .املهمة مع الدقة يف التنفيذ 
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  . عملية االنسحاب ، والبد من التأكد من طريقة االنسحاب والتدرب عليها  :املرحلة السابعة 

  الوسائل االغتي
 .القنص  -١
 .املتفجرات  -٢
 ) .السالح األبيض ( سالح املسافة القريبة  -٣
 .املسدسات  -٤
 ) . الغدارات ( الرشيشات  -٥
  

  أفضل أوقات االغتيال
 . إذا كان العدو وحيداً وبعيداً عن املراقبة فهذا يعترب من أفضل األوقات لتصفيته واغتياله  -١
 . لضعف اليت يكون ا الوقت الذي يكون فيه عند مرتله أو مكتبه حلاالت ا -٢
 . وقت تأديته برناجمه الرياضي  -٣
 وعدو اهللا نزار احللـيب كـان   –فرج فودة كان خارجاً من مكتبه حني مت اغتياله ( عند خروج اهلدف من مكتبه أو مرتله       -٤

 ) . اغتياله قريباً من بيته 
 . نزوله من سيارته ، فإن نقاط الضعف يف هذه احلالة تكون واضحة  -٥
٦- مثالً جدوله لزيارة املنشئات أو افتتاح املؤسسات أو إقامة ) الروتني ( علن اهلدف عن حتركاته اليومية أو األسبوعية عندما ي ،

 .وإحياء األمسيات 
 . إذا كان اهلدف ال يتقيد بنظام احلماية املكلف حبمايته  -٧

 

  أمنيات عملية االغتيال
  . ؤهلهم ألداء املهمات اليت كٌلِّفوا ا اختيار األشخاص الذين تكون هلم تلك القدرات اليت ت -١
 . تقسيم العملية إىل عدة مراحل ، ويعين أفراد كل مرحلة  -٢
 :واملقصود بالسواتر يف حرب املدن      )  سواتر موعة التنفيذ     –سواتر موعة مجع املعلومات     ( حتديد سواتر كل مرحلة      -٣

 . ذلك املكان الغطاء األمين الذي يناسب الشخص وخيول له التواجد يف
 ).املعرفة على قدر احلاجة( التدريب اجليد احلازم على كل مرحلة من مراحل املهمة ، وتراعى هنا قاعدة  -٤
أي بعد تنفيـذ األفـراد   : حتديد طُرق التقدم ونقاط التجمع ، وحتديد طُرق االنسحاب وأخذ التمام ، ومعىن أخذ التمام                -٥

د من سالمة اجلميع وذلك بأخذ إشارة معينة منهم قد تكون مرئيـة أو مـسموعة أو                 للمهمة البد للقيادة أن تقوم بالتأك     
: خالف ذلك املهم أنه أمر متفق عليه من قَبل تنفيذ املهمة بني أعضاء اموعة وبني القيادة ويستفاد منه بالنسبة للقيـادة                      

 .معرفة مصري األفراد بعد العملية 
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وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط         ( وفرة ، والتوكل على اهللا سبحانه وتعاىل        األخذ جبميع األسباب املواتية واملت     -٦
  ) . اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 

 

  ملحوظات مهمة 
خلو اهلدف من حراسته أو قلة عدد احلراس حوله ، وحنن نعلم أن اهلدف قد يكون خالياً : ذكرنا يف أفضل أوقات االغتيال  -١

قات خمتلفة ترصد بواسطة جمموعة مجع املعلومات  ، فلذلك البد أن تكون جمموعة التنفيذ دائماً على أهبة     من احلراسة يف أو   
  .االستعداد  ، وتكون على جاهزية قصوى ودائمة 

 . إذا كان اهلدف بدون حراسة وغري مسلح فينصح أن تقوم جمموعة التنفيذ باإلجهاز عليه مباشرة   -٢
 البد من ضرب أقوى وأخطر قوة لدى العدو ، اليت قد تشكل خطراً على – عمليات االغتيال  ومنها–عند تنفيذ أي عملية  -٣

بعض حراس اهلدف قد يكونون قريبني من الطاقم وقد يعيقون تنفيذ املهمة ، فنبدأ باألقرب فاألقرب : طاقم التنفيذ ، فمثالً   
 . أوالً ألم أخطر 

 ) . ي عدة طلقات وتكون يف الرأس برم( البد من التأكد من اإلجهاز على اهلدف  -٤
 السيارة ، فالوقوف والرتول من السيارة ال يتم إال بعد اعتراض سيارة اهلدف وإيقافها ، فال يرتل م إذا كان التنفيذ باستخدا -٥

 . أفراد التنفيذ من السيارة إال بعد اعتراض سيارة اهلدف 
 أمتار وهذا أقلّ تقـدير ،  ٥يث جتعل بينك وبني سيارة اهلدف البد من أخذ االحتياط واحلذر يف إيقاف سيارة اهلدف ، حب   -٦

 . ألنك عندما تقتل السائق أو تضرب اإلطارات فستفقد السيارة توازا ورمبا تصطدم بسيارتك أو دراجتك 
 ) .لئال حيدث تعارض يف النريان ( عدم الرماية حىت تأخذ جمموعة التنفيذ أماكنها جيداً  -٧

  يال قد متت من قبل أمثلة على عمليات اغت
  :  ، من األخطاء اليت حدثت فيها عملیة اغتیال السادات -١

o  عدم التعامل مع احلراسات املوجودة ، ولذلك أصيب خالد وعطا . 
o      حسني عباس استطاع أن خيرج وينسحب ، ولكن بقية اإلخوة أصيبوا فلم يتمكنوا             ( عدم وضع خطة لالنسحاب

 ) . من االنسحاب 
  :  واليت قام ا سيد نصري ، من األخطاء اليت حدثت فيها اناعملیة اغتیال كاه -٢

o                   عدم وضع حلول بديلة لالنسحاب ، فالتاكسي الذي كان فيه أحد اإلخوة باخلارج ينتظر انتهاء العملية لكي يتم
نها أمره املرور بالتحرك من أمام بوابة الفندق ، ومرت سيارة أجرة أخرى فركب فيها سيد ، ولك: االنسحاب فيه 

 : توقفت بعد قليل ، فترجل منها وواجهه أحد أفراد الشرطة ، عندها تبادال طلقتني ، وحينها حدث اخلطأ التايل 
o                 اه سيد قام اجلنديعدم اإلجهاز على اجلندي ، حيث أن اجلندي قد أصابته الرصاصة األوىل وسقط ، وعندما تعد

 . ل يف السجن حىت اآلن برميه من اخللف بطلقة يف ظهره فسقط وأُِسر ، ومازا
  : ، من األخطاء اليت حدثت فيها ) الصحفي املصري  ( عملیة اغتیال فرج فودة -٣
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o                   افتراضياً وعند   –األخ اآلخر ذهب لكي يفطر ويف أثناء ذلك خرج فودة ، وكان الذي ذهب لإلفطار هو املنفذ 
 .  ولكن اهللا يسر لألخ اآلخر أن يغتال فودة –وضع اخلطة 

   : - وكل ذلك بأمر اهللا – يف أديس أبابا ، من األخطاء اليت أدت إىل فشلها یال عدو اهللا حسني مباركمحاولة اغت -٤
o  صاحب السيارة الفولفو اليت كان خمصص هلا أن تعترض املوكب أطفأ السيارة فلم تشتغل مرة أخرى . 
o طلق على السيارة كانت إبرته ضعيفة فلم ينطلق واهللااملستعان اآلر يب جي الذي كان سي  . 
o  البد من سيارة قوية وجديدة ، أو تكون حبالة جيدة : إذاً ، نستفيد من ذلك . 
o            كيلو غرامات مثالً لالحتياط ، فإن مل ينطلق اآلر يب  ) ٥( والبد من وضع طرق بديله لآلر يب جي ، فمثالً وضع

 . جي توضع املتفجرات حتت السيارة أو فوقها 
  .  اللبناين بياغتیال عدو اهللا نزار الحل -٥

o  وأحد اإلخوة – أبو عبيدة – منري عبود –أمحد احلسم ( اغتاله أسود اإلسالم  . ( 
o                    ، مجعوا املعلومات عن اهلدف ، واستغلوا ثغرة خروجه من مرتله وأثناء ركوبه لسيارته ، أطلقوا عليه الرصـاص

 . م ومن مث قتلهم رمحهم اهللا وكان لديهم موتور سيكل محاية ، وليس لدينا أي معلومات عن سبب اعتقاهل

   . أحمد شاه مسعودعملیة اغتیال  -٦
o  صحافة أجنبية ( مت مجع املعلومات وأخذ الساتر املناسب . ( 
o  قام بالعملية أخوين تونسيني جييدان اللغة الفرنسية ، واستخرجا أوراقاً ثبوتية بلجيكية ، وصورا بعض زعماء القبائل

سعود ، فزكى هؤالء الزعماء األخويِن عند مسعود ، وقابلوه يف بنشري ألول مرة ، ومل      األفغانية قبل توجههم إىل م    
 ويف – وذلك لكي يثق فيهم وختف عنهم إجراءات احلراسة يف املرة القادمـة         –يكن يف كامريام شيء أول مرة       

 . اليوم الثاين فجروه بالكامريا يف مجع من أصحابه  
 أبو مهـام  – أبو زياد اهلاجري أمري العرب –أبو احلارث اللييب (  والقادة معه نور ش عبان  عملیة اغتیال الشیخ المجاهد أ     -٦

، ومن األخطاء اليت حدثت من جانـب        )  أبو محزة اجلزائري حارس الشيخ أنور رمحهم اهللا مجيعاً           –النجاشي أمري اجلبهة    
  : اإلخوة 
o            اس حارس واحد فقط وزيادةً على ذلك كان هو         وضع أربعة من القيادات يف سيارة واحدة ، ومع ذلك عدد احلر

 . السائق هلم 
o  عدم وجود سيارات حلمايتهم. 
o  دخوهلم يف أراضي العدو بدون أن يكون لديهم االتصال املباشر مع  األخوة . 

  .  الرئيس اجلزائري اهلالك عملیة اغتیال بوضیاف -٧
o            اضرته وخطابه هو الذي اغتاله ، فقد كان هذا         أحد اإلخوة من حراسات القاعة اليت كان عدو اهللا سيلقي فيها حم

خلفه مباشرة ، وعندما كـان بوضـياف   :  وكان قريباً جداً منه – اختراق كبري  –احلارس من اإلخوة ااهدين     



 

 ٥٨

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

يتكلم ويلقي خطابه كان باخللف منه مباشرةً ستارةٌ يكون احلرس وراءها ، فرمى األخ من حتت الستار قنبلةً يدوية 
  . تقر بني احلاضرين ، فلما انشغلوا ا أطلق عليه طلقتني يف رأسه ، وكل ذلك يف ثواٍن سريعة تدحرجت لتس

   الرمسية للشخصيات املهمة املواكب الشخصية: فصل 
  : يتغري املوكب على حسب أمهيته 

ن املواكب يف هـذه احلالـة   ، فإ) ليس حاكم دولة أو من ينوبه أو ليس شخصيةً كبريةً يف النظام ( إذا كان املوكب غري رمسي   
  : تتكون يف الغالب على النحو التايل 

 .  سيارتني ، تسري سيارة اهلدف يف األمام واملرافقني تكون سيارم يف اخللف ، وأحياناً يكون العكس -١
ثٍري من هناك مواكب تتكون من ثالث سيارات ، فتجد سيارة اهلدف يف الوسط والطرفني يكونان محاية ، وكان هذا حال ك -١

 . آل سعود قبل اشتعال األحداث 
هناك مواكب تتكون من أربعة سيارات ، األوىل دورية تفتح الطريق ، والثانية سيارة اهلدف ، والثالثة محاية ، واألخرية يف                      -٢

 . اية املوكب 
  :أما إذا كان املوكب رمسياً 

)  فمـا فـوق   ١٠د لعدد سيارات الشرطة هنا ولكن من ال حتدي( يف البداية سيارات الشرطة تتقدم املوكب مبسافة كافية   -١
فتح الطريق ، وتكون على مسافة عدة كيلومترات من سيارة اهلدف ، وإذا كان اهلدف مهمـاً فتتقـدم      : وتكون مهمتها   

 إال إن كانت الذبذبـة      –إرسال ذبذبات تفجر أي حشوة موجودة       : سياراِت الشرطة سيارةُ كشف الذبذبة ، ومهمتها        
  .  مث جتد سيارات احلماية وتسد هذه السيارات املداخل واملخارج املؤدية إىل طريق اهلدف –ة مشفّر

 موتور سيكالت ، ويف اجلزيرة تكون هناك سيارات محاية شخصية بدل املوتور سيكالت ،               – غالباً   –بعد الدوريات يأيت     -٢
           ة من جهة اللون واملوديل واألرقام وقد ال يكون         مث تأيت السيارات اليت يتواجد فيها اهلدف ، ويف الغالب تكون متشا

 . هناك أرقام أصالً 
 .. مث خلف سيارات العدو جتد سيارات احلماية أو املوتور سيكالت مث الدوريات اليت تغلق املوكب  -٣



 

 ٥٩
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ب صـغري يف    وهذا لغرض اإليهام ، وجتد اهلدف ينتقل يف موك        !! يف بعض األحيان جتد املوكب يسري بدون اهلدف         : ملحوظة  
  . طرق فرعية 

  تعليمات خاصة لقادة املواكب
  . يلزم قائد املركبة يف املوكب بأن يرى الطريق أمامه جيداً وال يشتغل بشيء آخر ، وينتبه لألخطار اليت قد يتعرض هلا  -١
 . يلزم باستخدام إشارات االنعطاف والوقوف كي يعرف زمالؤه وجهته  -٢
ن يأخذوا بعني االعتبار السيارات اليت تتبعهم ، وعليهم دائماً أن يشكوا يف أي سيارة حتاول سائقي سيارات املقدمة عليهم أ -٣

 . جتاوز املوكب 
 . على فريق األمن الذي يضع خطة السري أن يغير الطريق دوماً وبصفة مستمرة ومتكررة  -٤
يكون السالح قريباً منك ويف متناول البد من حتضري وسائل الدفاع واهلجوم ، ففي حالة حدوث أي هجوم مفاجئ البد أن  -٥

 . يدك ، ألن الثانية اليت تفصلك عن سالحك قد تنقلب ضدك إال أن يشاء اهللا 
 . ال تسمح ألي سيارة بالتجاوز أو املرور بني سيارات األمن واحلماية وبني املوكب  -٦



 

 ٦٠
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 .التدريب والتعليم على طرق االغتيال ووسائلها لكي تتفاداها  -٧
 

   واالعتراض على املواكببعض طرق اهلجوم
، والثانية فيها نصف طاقم ومهمتـها       ) أربعة جماهدين   (  بواسطة سيارتني ، السيارة األوىل تِقلُّ طاقماً كامالً          :الطريقة األوىل   
  . االعتراض فقط 

  .. وسنشرح طريقة االعتراض هذه بالصور 
  .. الكمون وانتظار اهلدف : املرحلة األوىل 
                                     

 
  
  
  

  .. االعتراض : املرحلة الثانية 

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف



 

 ٦١
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  ) طاقم ( دخول سيارة التنفيذ : املرحلة الثالثة 
  
  
  
  
  

  صورة توضيحية لسيارة طاقم التنفيذ
  

  
  

  التنفيذ : املرحلة الرابعة 
سيارة التنفيذ لن تقف ، فرمبا يدهس األخ  يأيت من اخللف ، ألن ٣ورقم ) ألما من جهة اهلدف (  فوراً ٢ ورقم ١يرتل رقم 

  ..لو أتى من األمام 
  
  
  
  
  

  : لو عكسنا ترتيب السيارات فأتت سيارة طاقم التنفيذ من ميني سيارة اهلدف فسيكون هناك حماذير ، منها : ملحوظة 
  .  سيأتون من خلف السيارة وهذا سيؤخرهم ٢ ورقم ١األخ رقم  -١
 .  مرمى نريام  سيكون يف جهة٣األخ رقم  -٢
 .على األخ قائد السيارة أن يأخذ مسافة األمان الالزمة بينه وبني سيارة اهلدف على أن تكون ال تقل عن مخسة متر  -٣

  )نصف طاقم يف سيارة االعتراض ، وطاقم كامل يف سيارة التنفيذ (  بواسطة سيارتني أيضاً :الطريقة الثانية 
 بإطالق النار على السائق والعجلة ٢العتراض من يسار سيارة اهلدف ، وعندما حتاذيها يقوم األخ تأيت سيارة ا: املرحلة األوىل 

  األمامية 
  
  
  

سيارة اهلدف اآلن متوقفة فتتقدم سيارة االعتراض لتخلي املكان لسيارة التنفيذ ، تتقدم سيارة التنفيذ وتأيت من : املرحلة الثانية 
  ..ن النار خلف اهلدف ويترجل اإلخوة ويطلقو

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

طاقم 
 التنفيذ

١  
٣   ٢ 

السائق ال 
 حيسب

 راضسيارة االعت

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  

  ١   ٢  اهلدف

٢   ١  
سيارة 

 االعتراض



 

 ٦٢
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  . يترجل اإلخوة املنفذون وينفذون العملية 
  )  جماهدين ٤طاقم واحد من (  بواسطة سيارة واحدة :الطريقة الثالثة 

  . ، وال يرتل أفراد الطاقم يف هذه العملية من سيارم ) اعتراض وقتل ( مهمة هذه اموعة مزدوجة 
  . جذعه من النوافذ خيرج كالً منهم : املرحلة األوىل 
  .  يرمي السائق واإلطار األمامي ١األخ رقم : املرحلة الثانية 
  .  يصفّون اهلدف ٣ و ٢األخ : املرحلة الثالثة 

  
  

  

  ) دراجة نارية (  بواسطة سيارة وموتور سيكل :الطريقة الرابعة 
اجة على السائق واإلطار األمامي ، مث تأيت السيارة من الدراجة تعترض سيارة اهلدف ، ويرمي الراكب اخللفي يف الدر     : الطريقة  

  . اليسار وتنفّذ 
 مث ٢ ورقـم   ١يف الطريقة الثالثة والرابعة ال يرتل ااهدون من سيارم ، وهلم يف الرماية طريقة وهي أن يرمي رقم                   : ملحوظة  

عـدم  :  ستكون خلفه ، واهلدف من هذه الطريقة       على سيارة اهلدف اليت    ٣متشي السيارة قليالً حىت تتجاوز اهلدف ، مث يرمي          
  : رسم توضيحي  . ١ و ٢ مع نريان ٣تداخل نريان 

  
  
  
  
  

  
  

اهلدف 
متعطل 
 اآلن

١    
  التنفيذ

٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 

  
 اهلدف

 ١  
  
٣   ٢ 
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أن يأخذوا دائماً يف احلسبان املسافة الكافية الالزمة لتامني ) الدراجات النارية ( على مجيع األخوة قادة السيارات واملوترسيكالت 
  .السالمة له وملركبته 

  . التنفيذ التقيد بالتعليمات واألوامر يف تنفيذ املهمة ، ويراعى يف عمليات االعتراض السرعة والدقة يف التنفيذ على أطقم 
هذه بعض الطرق اليت ميكن للمرء أن يستفيد منها ونعد اإلخوة بإذن اهللا أن حناول جاهدين أن نذكر يف اية هذه الدورة 

  .التمارين اخلاصة 



 

 ٦٤

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

  اخلطف: فصل 
  : احتجاز شخص أو عدة أشخاص من جهة معادية ، ألسباٍب منها : تعريفه 

  . إرغام احلكومة أو اجلهة املعادية على تنفيذ بعض املطالب  -١
 . إيقاع احلكومة يف مأزق وحرج سياسي حيدث بينها وبني دول الرعايا املخطوفني  -٢
 . احلصول على معلومات مهمة من املخطوف  -٣
 وكما فعل إخواننا يف جيش حممد يف  حدث من اإلخوة يف الفلبني والشيشان و اجلزائر ، كما) فدية ( احلصول على أموال   -٤

  . كشمري حيث خرجوا مبليوين دوالر كفدية ، وتكون دعما ماليا للتنظيم
ة تسليط األضواء على قضية معينة ، كما حدث يف بداية قضية الشيشان واجلزائر عندما اختطف اإلخوة يف اجلزائر الطـائر              -٥

 . الفرنسية ، وعمليات اخلطف اليت قام ا األخوة الشيشانيني ، وعمليات خطف الرهائن يف الفلبني 
  

  الشروط الواجب توفرها يف طاقم أو جمموعة اخلطف 
أم سيتعرضون لضغوٍط شديدة إذا كان االختطاف علنياً : القدرة على حتمل الضغوط النفسية والظروف الصعبة ، والسبب  -١

 . 
 . اء وسرعة البديهة ، ألنه قد حيدث أي طارئ للمجموعة ، فعلى األخ أن يكون قادراً على التعامل معه بإذن اهللا الذك -٢
 حركة اخلصم بسرعة ، حبيث يتمكن من شلّالقدرة على السيطرة على اخلصم ، واملطلوب هنا أن جييد األخ القتال القريب  -٣

 . ويستطيع السيطرة عليه
 . هارات القتالية العالية اللياقة البدنية وامل -٤
 . احلس األمين املرتفع ، قبل تنفيذ العملية وأثناءها وبعدها  -٥
 . إتقان األسلحة اخلفيفة املستعملة يف اخلطف جبميع أنواعها  -٦

  أنواع اخلطف
ا حدث وهو أقل النوعني خطرا ، كم.   خيطف اهلدف وينقل إىل مكان آمٍن ، دون أن تشعر بذلك السلطات:الخطف السري 

ان عام ، مث نقل إىل مكاٍن آخر ، وكما خيطف إخواننا يف لدانيال بريل الصحفي اليهودي األمريكي حيث خطف من مك
  .الشيشان اليهود من موسكو وكعمليات خطف السواح يف اليمن 

اصرة املكان ، وجتري  ، وتقوم احلكومة مبح ويف مكان معلوم علناًالرهائن أن يقوم املختطفون باحتجاز :الخطف العلني 
 ، وكما حدث يف املفاوضات ، ويف الغالب تقوم السلطات مبحاولة االحتيال ومهامجة اخلاطفني ، كما حدث يف مسرح موسكو

  .عملية احتجاز الضباط الروس من قبل شامل باسييف واإلخوة ااهدين 
نه مل تتم يف إ : يقول الضباط أنهرهاب نقالً عن أحد العسكريني الذين يتدربون يف الدورات اخلاصة يف مكافحة اإليقول أحد

 ، وطبعاً  للخطفبالً حمتملة مستق أي نيٍة، واملقصود بذلك أن يحبطوا عند من يسموم باإلرهابينيالعامل عملية خطف ناجحٍة 
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تت العمليات جناح هذا األمر ، قد أثبف، هذا الكالم مردود عليه ، ألن التاريخ مليء باحلقائق والوقائع اليت تثبت عكس كالمه 
شامل يف موسكو ، وغريها كثري ، ومتّت عملية  عملية جيش حممد ، :، ومن األمثلة على ذلك من ااهدين أو من املافيا سواًء 

موسكو فهي عملية ناجحة القائد شامل باسييف يف بعض األهداف منها وإن مل تتم مجيع األهداف ، كما حدث يف عملية 
  . ، وكذلك رجع ااهدون باألجر والغنيمة بإذن اهللا  إىل مسرح األحداث العامليأرجعتهاا نقلت القضية وأل% ١٠٠

  

  مراحل اخلطف العلين 
١- حتديد اهلدف ، ال بد من اختيار اهلدف املناسب ، الذي تِغرق أهدافك ، وذلك بالتأكد من  الدولة من طريقه على حتقيم

 .  وهلا تأثريهاةاملخطوفة مهمعناصر ال كون
 :  ، فمثال واألشخاص املوجودين فيه) مسرح العملية ( مجع املعلومات الكافية عن املكان  -٢

   :إذا كانوا داخل مبىن 
o ال بد من دراسة طبيعة األسوار وارتفاعها ، واحلراسة واألمنيات فيها. 
o  ا وعددها ، حبيث تعرف كل م:املباين الداخليةدخل وخمرج يف عملية اخلطف ، فرمبا  ال بد من معرفة تقسيما

 . تدخل وخيرجون من باب آخر ، فتكون أنت املخطوف يف الداخل
o احلراسة اخلارجية والداخلية ، عدد احلراس ، ونوع التسليح ، وأماكن وجودهم . 
o  بعالورديات ( نظام احلراسة املت . ( 
o كيفية تعامل احلراس مع الوافدين ومدى احلس األمين لديهم . 
o ا ،أرقامها ،أنواعها ، معرفة  (لسيارات الداخلة إىل املكان بدون تفتيش اا ، وأوقات دخوهلا موديالوألوا   ( ،

تستفيد جمموعة اخلطف من فيعلم احلراس أن السيارات اليت من صفتها كذا وكذا متر بدون تفتيش ، فيمكن أن 
 .  السيارةكامل معداا على هذه  اموعةقد تدخلهذه السيارة ، و

o ش أفرادها اليت عاملة داخل املكان العناصر معرفة الفتال ي . 
o ؟ هل هناك إشارات متفق عليها بني احلراسة وبني السيارات الداخلة .  
o فيمكن خطف الباص عند وقوفه مثالً ، أو الشخصيات عندما تدخل  خارج هذه املباين أماكن وقوف السيارات ،

 . ل بعض املواد عن طريق السيارةإدخاأخرى ميكن ، ومن جهة 
o  ستفاد منها يف عمل طوق أمين خارجي) املرتفعة ( األماكن املشرفة على املكاناصة أو تشريكها ، فقد يأو قن 

 .حبيث ال يستفيد منها العدو 
  :إذا كانوا داخل باص 

o معرفة جنسية الركاب ، ألن قوة العملية وأثرها ستكون حبسب اجلنسية .  
o خط السري(ليت ينطلق منها الباص ، واألماكن اليت يتوقف فيها األماكن ا( . 
o د بالوقود ، ألنه قد ينطلق إىل مدينة بعيدة ، فيمكن أن تكون العملية يف أحد نقاط االستراحة أماكن الراحة والتزو

. 
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o دهم ، تسليحهم ، عد:واملطلوب معرفته جتد جمموعاٍت مكلفةً باحلراسة ، يف بعض الدول كمصر  احلراسة املكلفة 
 .  ، حسهم األمين  طرق تعاملهمأماكنهم ،

o هل يتوقف عند نقاط التفتيش؟ (؟  ما هي االحتياطات األمنية املتبعة من السائق( . 
o  ذا الفوج ، والشركات تتنافس فيما بينها ، فتجد براجمها ما هو برنامج الفوج السياحي ، أو الشركة املتكفلة

ئح وهو يف بلده ، وأوقاا حمددة بدقة ، فيمكنين اختيار املنطقة ذات االحتياطات األضعف معلنة وتعرض على السا
 . بسهولة إمكانية السيطرة على الفوجوبالتايل ، 

   :إذا كان اهلدف داخل طائرة 
o  الترانزيت يف بعض الدول جتدها ، ففي الغالب صاالت فهو أفضل حتديد وجهة الطائرة ، وعندما تكون ترانزيت

أكثر ، كما استغلها اإلخوة يف نيبال ، حيث أدخلوا األسلحة يف نيبال واختطفوا فيها  والثغرات أضعف تفتيشا
 .الطائرة اهلندية 

o معرفة طرق التفتيش داخل املطار . 
o إمكانية إدخال سالح أو متفجرات إىل الطائرة ، االبتكار مهم يف هذا اجلانب . 

  : إذا كان اهلدف يف موكب 
  . إىل ما تقدم عن املواكب ، وهناك أيضا خصائص مشتركة مع احلافلةيرجع  

وبعد ما ذكرنا املرحلة األوىل وهي حتديد اهلدف واملرحلة الثانية مجع املعلومات الكافية عن هذا اهلدف نأيت اآلن إىل املرحلة 
  : الثالثة وهي 

 القائد  ، مع التنبيه على احلديث عن عملية االغتيالوضع خطة مناسبة والتدريب عليها ، وقد تكلمنا عن وضع اخلطة عند -٣
 . القافلة تسري بقدِر احتماِل أضعفها :  ، وقد قيل  أضعف العناصر عندهأو واضع اخلطة بأن حيسب حساب

مية ختتلف أدوار املنفذين حبسب املكان الذي تتم فيه علر النية ، والتوكل على اهللا ، و مع دعاء اهللا ، واستحضا:التنفيذ  -٤
   : ها عموما ال خترج عن ثالث جمموعاتاخلطف ، وكل

  . )محاية وقطع طريق ( محاية املنفذين واإلنذار املبكر هلم من أي حماولة اقتحام مهمتها: ماية احل جمموعة : األوىل
القبض على املخطوفني ،  اموعة األساسية هي السيطرة على الرهائن ، وإحكام  هذه مهمة:سيطرة الراسة واحل جمموعة : الثانية

، واعلم يقينا أن احلكومات كلها يف الغالب ال ترضخ ملطالبك ) إذا كانوا أهالً لذلك ( والتخلص منهم يف حالة فشل العملية 
  .يف الغالب يكون حيلةً وخديعةً   فإنهكمجاهد ، وإن رضخت لشيٍء من مطالبك يف الظاهر

ته التفاوض مع العنصر املكلف مهموهو عنصر مهم وخطري وحساس يف نفس الوقت ، ، املفاوض جمموعة التفاوض أو  :الثالثة 
 ، ويف الغالب يكون قائد اموعة ، ومن صفاته اليت جيب أن يتصف ا أن وإبالغه مبطالب ااهدينبالتفاوض مع ااهدين 

  . يكون ذكياً حازماً قوي العزمية 
ا جتد أن أطقم مكافحة وهو عنصر خطري وحساس ، ودائمنصر املفاوضات املعادي ، والبد من االنتباه لع:  املفاوضات -٥

 ، لديه درايةٌ بعلم النفس ويكون صاحب مكٍر وذكاء أفضل عنصر لديهم هو املفاوض ، ويكون) كما يسموا ( اإلرهاب 
 دون املساس بسالمة الرهائن عندك ، باالقتحاماألمر  طيع أن يعطي جمموعة االقتحامهو من يستوغالباً ما يكون قائد العملية ألنه 
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وميكنه أن يزرع يف قلب اخلاطفني اخلوف أو اإلحباط ، فيعمل على معرفة شخصيتك والتعرف على احلالة النفسية للخاطفني 
دامهة ، فيعلم ومعنويام ، وحياول كسب الوقت واملماطلة حبيث تتمكن األجهزة األمنية من إعداد خطة االقتحام وتنفيذ عملية امل

 هادئ الطباع ، حازم الشخصية كهل أنت حمبط ، أم حازم عازم على تنفيذ ديدك ، لذا ال بد أن يكون عنصر املفاوضات لدي
، ال يظهر عليه أي توتر وتكون لديه القدرة على التعبري عن مطالبه وشرح القضية اليت من أجلها قام ذا العمل ، وتمنع إطالة 

احلماية وكذلك ستصعب مهمة طاقم ، يزيد كذلك جمهود احلراسة ز ؛ ألن قدرة األطقم تضعف والتوتر يزيد والحتجامدة ا
 اًعناصر اجليش األمحر عددبعض والسيطرة على الرهائن ، وهذه من األخطاء اليت حدثت يف ليما عاصمة البريو ، عندما اختطف 

كثر من شهر ، استطاع فيها وأطالوا مدة االحتجاز أل، ن الدبلوماسيني الكثري ممن املسؤولني يف سفارة اليابان وكان فيها 
 ، وال بد من البدء يف إعدام حفر أنفاق من حتت السفارة متكنوا عن طريقها من حترير الرهائن وإاء اختطافهمعناصر االقتحام 

لطات جدية املختطفني ، فعندما تنفذ عملية  يف حالة أي مماطلة حىت تعرف الس- ويكونون بالطبع ممن دماؤهم مباحة – الرهائن
  . ، ولديك مصداقية  أخرى يعلم أنك إذا قلت فعلت ، وعندك جدية

ال بد من التأكد من عملية استالم املبدل  فإذا رضخ العدو ونفذ املطالب وهي مرحلة خطرية جدا: لية االستالم والتسليم عم -٦
وأم يف حالة ، فالبد من التأكد من سالمة إخواننا  ملقصود بالعملية مبادلةُ أسرانا برهائنهمإذا كان ا )إخواننا األسرى  ( م

يف البوسنة ، عندما اختطف الكروات اإلخوة وأسروهم ، فاختطف اإلخوة "  بارقة أمل"  حدث يف عملية اصحية جيدة ، وهذ
 ويف حالٍة طيبة ، وال بد من ذين خرجوا كانوا بصحة جيدةلوزير الدفاع الكروايت ، وأخرجوا إخوام من األسر واإلخوة ا

، والتأكد من عدم وضع أي وغري جديدة التأكد من العدد وصحته ، وكذا ال بد من التأكد من سالمة النقود وأا غري مزورة 
دة كميناً لإلخوة بعد يف البوسنة وضعت األمم امللح(  ، والبد من إجراء عملية كشف مراقبة أجهزة تصنت أو حتديد مواقع

فعندما علم العدو جاهزية اإلخوة !! استالمهم إخوم ، ولكن اإلخوة قد تفطنوا لذلك مسبقاً ووضعوا كميناً لذلك الكمني 
 ) . وحسهم األمين املرتفع ما كان منهم إال أن تركوا اإلخوة ميرون من دون أن يعترضوهم 

 لإلخوة أن ن األجهزة األمنية غري قادرة على إحكام السيطرة داخل املدن ، فيمكن أ؛ من واقع العمليات اجلهادية وثبت لدينا
 حىت خترج من منطقة املراقبة ، ويستحسن نقل الرهائن  أمنية مشددةخبطوات احملررين نقل اإلخوة تعني على  بطرق معينةيقوموا

  .إىل منطقة آمنة ، للبعد عن عمليات التفتيش
 يف  ، وال بد من الصدقكلم أفرادتس ت حىتي فرد من املخطوفني أأن ينتبه األخوة ملسألة عدم تسليمجيب عملية اإلخالء ، و -٧

  . ونفذها، فال أقتل املخطوفني بعد أن قبل العدو بشروطيكما يوجب ديننا احلنيف  الوعود
 حىت ميكن املخطوفني أمهيةًنوا من أكثر ال بد من احتجاز بعض الرهائن ، ويفضل أن يكو عندما تأيت عملية االنسحاب -٨
  . العدو قد يداهم يف أي مرحلة من املراحلنسحاب بأمان ، فاال

  أمنيات اخلطف العلين 
  .  عدم إطالة أمد االحتجاز -١
ب مصداقية استكادي بعد ذلك إىل ؤفيما نقول ، مما ييعرف العدو أننا جادون البدء بإعدام الرهائن يف حالة املماطلة ، حىت  -٢
  .  عدوه اجلماعة لدى الهلذ
 . ن الرهائن مثل األطفال والنساء ، فقد ينقلون بعض املعلومات اليت تفيد العدو االنتباه للمفرج عنهم م -٢
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إدخاله االنتباه من الطعام املنقول ، فال بد أن يأكل منه الناقلون له مث الرهائن حىت تتأكد من سالمته ، ويفضل أن يكون  -٣
 . تستغل عملية إدخال الطعام قد وصغار السن ، ألن عناصر املكافحة بواسطة العجائز 

 . االنتباه من عنصر املفاوضات - ٤
 .يدبر لعملية اقتحام  عدو تعين أنهاملماطلة من ال -٥
 أو اها ،االنتباه للهجوم املباغت ، ألنه أثناء اهلجوم قد يستعملون قنابل ارجتاجية تفقدك التوازن ، أو صوتية أو ما ش -٦

 لوقٍت يسمح هلم تشتيت انتباهك: يستخدمون طائرات هليوكوبتر أو يفتعلون حريقاً أو تفجرياً واملقصود من ذلك كله 
 .بالسيطرة على املكان

 .رئيسي من مكان آخر نوي لشد االنتباه إليه ، وهجوم  هجوم ثا:تستخدم هجومني عادةً ما جمموعات املكافحة  -٧
 .  املطالب ال تترك املخطوفني إال يف مكان آمٍن لكيف حالة تلبية -٨
، أو أي فتحات أخرى ، الحتمال زرع أجهزة تصنت وتصوير من خالهلا ملعرفة عدد ) التكييف(االنتباه لفتحات التهوية  -٩

 . اخلاطفني وأماكن وجودهم ، أو إدخال الغازات من طريقها ، فتغطّى جيدا
  .دم االلتفات لآلهات والدموع االنتباه من العاطفة ، وع -١٠
  .مراعاة القواعد الشرعية ، ألن عملك قد يكون دعوة أيضا  -١١
  . عدم النظر إىل النساء -١٢

   
  مراحل اخلطف السري 

   :بداية كما هو احلال يف اخلطف العلين ، ويف كل أمر ال بد من
  .تريد أن تقوم احتديد اهلدف ، فال بد من أن يكون متناسبا مع حجم العملية اليت  -١
 .  وتكون كما تقدم يف االغتيال:مجع املعلومات الكافية عن اهلدف  -٢
 . وضع اخلطة والتدرب عليها  -٣
   : جمموعة التنفيذ التقسيم التايل  ، وتقسمالتنفيذ -٤
o تبلغ جمموعة اخلطف عن حترك اهلدف ، أو عن وجوده يف نفس املكان املطلوب:بكر املنذار جمموعة اإل .   
o وظيفتها محاية اخلاطفني من أي تدخل خارجي أو دعم أو إسناد ، وتأمني ظهورهم: احلماية جمموعة  . 
o  موعة اإليواء والتأمني:جمموعة اخلطف وظيفتها خطف الرهينة ، وتسليمه  . 
o  غري هذه موعة أخرى  دورها احملافظة على الرهينة حلني التبديل به أو التخلص منه ، وال تعلم أي جم:جمموعة اإليواء والتأمني

 . عن مكان املخطوفاموعة 
o  مهمتها األساسية هي القيام بعملية تأمني جمموعة اإليواء والتأمني من أي عنصر حياول أن يطاردها أو :جمموعة قطع املطاردة 

  .يراقبها
   :إليهالشروط يف املكان املنقول  وال بد من أن تتوفر بعض نقل اهلدف إىل مكان آمن ، -٥

o عن األهداف احليوية للدولةوبعيدةن املنطقة آمنة ، ال تكثر فيها أعني الدولة ، أن تكو  .  
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o  ا عن األحياء أو املناطق سيئة السمعة ، كمناطق املخدرات والفساد ، ألن التواجد األمين يف هذها بعيدأن يكون بيت
  . املناطق مكثف

o ا عن األماكن الشعبية اليت يظهر فيها أي غريب ، بسبب معرفة الناس بعضهم لبعضأن يكون بعيد .  
o نظار ، ويتناسب مع من يقيمون فيه وتكون سواترهم مناسبة للمكانأن يكون غري ملفٍت لأل .  
o ًه مراقبةً ثابتةا مراقبتأن يكون هذا املأوى صعب .  
o أن يكون للمرتل عدة خمارج ، وكذلك احلي .  
o  عملية املناورة واالشتباك فيه أن تسهل.  
o  أن تكون عملية النقل غري الفتة للنظر ، وال تثري شكوك العامة ال بد .  

 إىل مكان يسهل منه التحرك إىل حيث يريد لك بنقله من املكان اآلمنالتخلص من اهلدف بعد احلصول على املطلوب ، وذ -٦
  .، مع مراعاة تضليل املخطوف حبيث ال يعرف املكان الذي انتقل منه

  أمنيات اخلطف السري 
  .كان الذي ينقل إليه املخطوف ال بد أن يكون آمنا امل -
عند نقل املخطوف ال بد من االنتباه إىل الدوريات األمنية املتحركة يف املنطقة حبيث تعرف التواجد األمين فال تتعرض لعملية  -

 . تفتيش مفاجئ أو حنو ذلك
يكون مع ألموال اليت يأخذها ااهدون ، فغالباً ما  أو اأو حتديد موقع سواء مع الشخصياتاالنتباه من وضع أجهزة تصنت  -

الغرب يوجد على أذنه مساعة يكون ا على يف كبار الشخصيات وبعض كبار الشخصيات ساعات أو حنوها حتدد مكانه ، 
 . اتصال وترابط مع جمموعة احلماية ومستشاريه

 .يف مكان بعيٍد عن جمموعة اإليواء والتأمنيينصح بلف ما يؤخذ من العدو يف غالٍف معدين ، وال يفك إالّ  -
 .عدم االتصال من املكان املوجود فيه الرهينة واموعات ، أو التحدث عنه باهلاتف -
 إىل املكان اآلمن أو إخراجه منه ، حزب الالت يف وقت من ال بد من أن يكون هناك ساتر أو غطاء مناسب لنقل الرهينة -

  .  يف سيارة إسعافونهنقليو الرهينة وندرخي األوقات كانوا
طى إبرةً خمدرة ، أو ال بد من تضليل الرهينة حىت ال يستطيع معرفة املكان الذي هو فيه ، ويفضل يف هذه احلالة أن يع -

  .  حبيث يفقد الوعييضرب
   :) يف حاليت اخلطف العلين والسري (كيفية التعامل مع الرهائن 

  . و تعيني للمكانتصنت أو كشف شيٍء يمكن أن توضع فيه أجهزة تفتيش الرهائن ، وأخذ أي سالح أو أي  -١
يف الغالب عن الشيوخ وعن النساء واألطفال ، ألن الشباب  الشباب  وفصلإجراء عملية فرز والقضاء على عناصر األمن ، -٢

  . قاومةهم القوة اليت قد تقاوم فال بد من االنتباه إليهم ، وقتل رجال األمن مباشرة يردع غريهم عن امل
  . التعامل مع الرهائن وفق الضوابط الشرعية -٣
لك عندما تقترب وجيب أال تقل املسافة بينك وبني عدم االقتراب من الرهائن إال يف حاالت الضرورة مع وجود محاية  -٤

  .  عن متر ونصفالرهائن
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  . يفرجوا عن الرهائنالتحدث بلغة أو بلهجة غري اللغة أو اللهجة األصلية للخاطفني ، لعدم حتديدهم بعد أن  -٥
  .  لكي ال يتم التعرف على اخلاطفني ، وكذلك تغطية وجوه اإلخوة اخلاطفني تغطية عيون الرهائن -٦
  .ئن ، الحتمالية االقتحام من قبل العدو تشريك املكان الذي فيه الرها -٧
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  التخطيط للعمليات: فصل 
 كامل لكل مـا  وتوظيف،  ناتج فهم األخ هلذه الدورة وهو حصيلة ،  ويعترب هو لب املوضوع     ،  درس مهم جداً للغاية     هذا  

سبق من أمور عسكرية وأمنية ،  اليت نسأل اهللا أن يكتب لنا فيها الصدق واإلخالص يف كل ما كتبنا وأن جيعلـها منـاراً                     
  .ونرباساً تقتدي به أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  

تقسيم العملية إىل عدة مراحل ، وتعيني أفراد كل مرحلـة           وأمر ما   وضع خطة مناسبة متكاملة لتنفيذ      : تعريف التخطيط هو    
وتقسيم مراحل كل مرحلـة فمرحلـة    .) سواتر موعة التنفيذ -سواتر موعة مجع املعلومات    ( وحتديد سواتر كل مرحلة     

  . خطة التمام ...... خطة االنسحاب ..... خطة اهلجوم ..... خطة االقتراب :التنفيذ تكون مثالً على النحو التايل  
     :ومن باب التذكري فمراحل العملية كالتايل 

 . حتديد اهلدف بدقة :املرحلة األوىل 
كروكيات األهداف وصور هلا وللمنطقة عامة واملناطق احمليطة ا ،  مجع املعلومات الكافية عن هذا اهلدف ، :املرحلة الثانية 

اليت تسلكها قوة العدو ، أو يحتملُ أن تسلكها يف اإلسناد والدعم ، لوضع قواِت رسم كامل للطرق املؤدية للمكان ، والطرق 
، وهي أقرب نقطة ميكن ) أقرب ساتر ( إىل مكان اهلدف ، حتديد نقطة ) ااهدين ( قطِع طريٍق ، أفضل الطرق القتراب القوة 

  .دة يف منطقة اهلدف  أن جنمع فيها قواتنا ونقوم بتوزيعها منها ، املعلومات اخلام املوجو
  

اختيار طريقة التصفية واالغتيال تكون على  وطريقة التنفيذ وأفضل التوقيتات لتنفيذ املهمة حتديد طريقة القتل و:املرحلة الثالثـة    
  .حسب املعلومات املتوفرة من قبل جمموعة مجع املعلومات 

  .  وضع اخلطة من قبل القيادة وتلقينها لألفراد:املرحلة الرابعة 
ويف هذه املرحلة ينبغي على القيادة توفري اجلو والظروف واملكان املناسب املماثـل    التدريب على تنفيذ اخلطة ،   :املرحلة اخلامسة 

تـدريب اإلخـوة    ملكان تنفيذ املهمة األصلي ، حىت يتسىن لعناصر التنفيذ التأقلم على املبىن أو املكان املقرر تصفية العدو فيه و                  
 يف نفس اجلو الذي سينفذون فيـه   راد تنفيذ العملية فيه حىت يعيشوا     ذه العملية أكثر من مرة ويف نفس الوقت امل        املشتركني يف ه  

 ويراعى يف ذلك التدريب اجليد احلازم على كل مرحلة من مراحل العملية وحىت يعلم القائد كم سيستغرق وقت تنفيذ املهمة ،        
   .)در احلاجة املعرفة على ق( املهمة ، وتراعى هنا قاعدة 

، ويراعى فيها االنتباه ألي طارئ حيدث ، وكذلك يراعى فيها حسن األداء ، والسرعة يف تنفيذ                   تنفيذ املهمة  :املرحلة السادسة   
املهمة مع الدقة يف التنفيذ فاختيار األشخاص الذين تكون هلم تلك القدرات اليت تؤهلهم ألداء املهمات اليت كٌلِّفوا ا من أسباب 

  .ذن اهللا إنجاح بال
 

  . عملية االنسحاب ، والبد من التأكد من طريقة االنسحاب والتدرب عليها :املرحلة السابعة 
على القيادة يف هذه املراحل السابقة أن تقوم بتبسيط الشرح وتلقني أفراد الطاقم اخلطة ، ومراجعتها معهم حىت تتيقن القيادة أن و

ه ،  وكذلك البد أن يراعى يف وضع اخلطة إمكانيات عناصر التنفيـذ وقـدرم البدنيـة    األفراد تشربوا اخلطة على أكمل وج  
واجلسمانية يف تنفيذ مثل هذه العمليات ، وحتديد طُرق االنسحاب وأخذ التمام ، ومعىن أخذ التمام كما ذكرنا يف الـدروس                     
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من سالمة اجلميع وذلك بأخذ إشارة معينة منهم قد تكون           أي بعد تنفيذ األفراد للمهمة البد للقيادة أن تقوم بالتأكد            :السابقة  
مرئية أو مسموعة أو خالف ذلك املهم أنه أمر متفق عليه من قَبل تنفيذ املهمة بني أعضاء اموعة وبني القيادة ويستفاد منـه                       

 . معرفة مصري األفراد بعد العملية :بالنسبة للقيادة 
  :نقطة مهمة 

o  د اهلجوم ال تدع هاجس االنسحاب من املنطقة هاجسك الوحيد املخيم على خميلتك دون أن  عن:أفضل توقيتات اهلجوم
تتمكن من تنفيذ مهمتك اليت أوكلت إليك لذلك البد من القيادة أن تراعي أفضل توقيتات اهلجوم واالختفاء دون أن 

   :تيار الوقت كالتايل تتمكن أي قوة من قوات العدو من مطاردة أو اعتراض جمموعات التنفيذ ، فيتم اخ

  : خطّة حتديد إمجايل للوقت الالزم لتنفيذ العملية 
 الزمن الالزم لتنفيذ كل مرحلة من مراحل العملية ، فإذا كانت العملية على حساب: من الضروري جدا قبل تنفيذ أي عمليٍة 

، )  قتل كانت أو خطف أو حترير( فراد العملية وكلة ألجوم ، مث تنفيذ املهمة امل االقتراب إىل أقرب ساتر ، مث اهل:أربع مراحل 
مث االنسحاب ، فال بد من حساب الوقت الالزم لتنفيذ كل مرحلة من هذه املراحل على حدة ، وهذا الزمن يتم حسابه عند 

   :) بيل املثال على س( عمل الربوفاِت والتدريبات الالزمة لكلِّ مرحلٍة ، وعوامل أخرى متعددة ، ويقُدر كالتايل 
   دقيقة٢٠ : األوىل
    دقيقة٣٠ : الثانية
  دقيقة  ٣٠   :الثالثة 
    دقيقة١٠  :الرابعة 

 : ساعة ونصف ، ويتم التدريب والتكرار للمحافظة على هذا الوقت أثناء التنفيذ ، وبالتايل :فيكون الوقت الالزم للعملية كاملة 
  .وتعتمد على اليت تسبقهاكل مرحلة تؤثر على املرحلة اليت تليها ، 

 من جمموعة من األخوة سنورد هنا مشاركة وردتنا عرب الربيد اإللكتروينبعد هذا السرد للشروط الرئيسة للتخطيط للعمليات و
ة املتعطشني للعمل يف سبيل اهللا ، ولكن من باب األمنيات فقد قمنا بتغري املعلومات اليت وردت إلينا وجعلها بقدر املستطاع مقارب

  .هلا 
 املهتمني ذه الدورة أننا يف اية الدورة سنقوم بطرح بعض املشاريع وتكون اإلخوةوكما ذكرنا يف الدروس السابقة وطلبنا من     

  .موضع نقاش ودراسة حىت تتم الفائدة وتصل املعلومة للجميع 
  :وهذه املعلومات كالتايل 

 أمنية خارجية يف زيارة سرية للملكة وذلك يف مطار امللـك خالـد              سيقوم باستقبال شخصية  ،  نايف بن عبد العزيز     : اهلدف  
  .يلالدو

   .  نايف بن عبد العزيز آل سعود:حتديد اهلدف 
  : معلومات شخصية 

   .  نايف بن عبد العزيز آل سعود:امسه 
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   . م١٩٣٣ عاماً من مواليد ٧١: سنه 
  . وزير الداخلية السعودي : املنصب 

منها القصر املوجود يف عرقة ، وكذلك قصر أم احلمام ، وله عدة أماكن أخرى يتردد           (   عدة قصور    – الرياض   :عنوان اإلقامة   
  . ) عليها  

 واخلروج إىل الوزارة يف بعض األيام يكون من الساعة السابعة مساء إىل ، النوم يبدأ قبيل الفجر بقليل إىل العصر :برناجمه اليومي 
   .السهرات واحلفالت واجللسات اخلاصة بقية اليوم يف ،الثامنة والنصف 

  . أشخاص  مدربني ٨ :عدد احلراس 
  . خفيف :نوع التسليح 

  . يكونون قريباً منه من غري إحاطة لصيقة احلراس حال نزول اهلدف من سيارته
أكثر من وا أن يضع تغلق الطرق وتسري سيارة اهلدف وسط املوكب ومعها سيارات مشاة مع مالحظة إمكانية :حركة املوكب 

  . موكب مشابه للتمويه 
  .يقوم طاقم احلراسة بكسر للمراقبة

  .يقوم طاقم احلراسة بتغيري الطريق يف بعض األحيان 
ويف املقدمة سيارة كـشف الذبذبـة ، مث   ) ال تقل عن عشر سيارات ومهمتها فتح الطريق ( عدد سيارات احلراسة يف املوكب     

ت اليت يوجد فيها اهلدف وغالباً تكون متشاة اللون واملوديل وبدون أرقـام أو بأرقـام                سيارات احلماية الشخصية مث السيارا    
 وأحياناً يسري املوكب بدون اهلدف الذي يسري يف طرق فرعيـة يف  .متشاة مث سيارات احلماية مث الدوريات اليت تغلق املوكب       

  .موكب صغري 
  .يغري اهلدف سيارته

  . سيارة والسبب أن الطرق مغلقة يف الغالب أنه ال تقترب منه أي
  . كم ٤٠ من قصر عرقة إىل املطار :املسافة : معلومات خط السري 

 –عرقة  ( : طريق املطار ، مع احتمال سلوكه لطرق أخرى مثل –  الدائري الشمايل – الدائري الغريب – عرقة :وصف الطريق 
  .)  طريق املطار –  الدائري الشرقي –طريق خريص 

  .)  طريق املطار – الدائري الشمايل –  طريق جابر الصباح – طريق خريص –عرقة ( 
  .) مث االجتاه شرقاً والرجوع إىل الطريق التخصصي مث سلوكه إىل طريق املطار –  مفرق العمارية - الدرعية –عرقة ( 

   هـ  ١٤٢٥ / ٤ / ١٥ يوم :وقت الذهاب لالستقبال 
  .  الساعة السادسة مساءًً:موعد االنطالق 
  . الساعة السادسة ومخس وعشرين دقيقة :موعد الوصول 
  ) البوابات الغربية جلامعة امللك سعود ( ومنها  ) ٧-٦-٥-٤(  كثرية منها خمارج الدائري :الطرق الفرعية 

  . ) طريق األمري عبد اهللا ( 
  . املطار  امليدان الواصل بني الدائري الشمايل وامتداد الدائري الشرقي إىل طريق:اجلسور 
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  . ال يوجد :أماكن وقوف السيارات واألماكن املهجورة 
 منها منعطف التقاء الدائري الغريب بالدائري الشمايل ، ومنعطف التقاء الدائري الشمايل بالـشرقي ،                :يوجد منعطفات كثرية    

  .ويوجد أشجار متوسطة الكثافة وحدائق ومالعب كرة 
ابع لشركة سابك ، ومباين جامعة اإلمام ، وأشجار يف اجلزيرة الوسطية الفاصلة بني             ويوجد مبىن مرتفع مكون من عدة طوابق ت       

  . ، ويف مدخل طريق املطار توجد بوابة ميكن إغالقها ةقتؤالطريقني تصلح للتخفي ووضع الكمائن أو زرع احلشوات امل
  : عدة مراحل تقسيم العملية إىلبعد حتديد اهلدف قامت القيادة بإصدار األوامر إىل اجلهات املعنية بعد أن مت 

  . حتديد اهلدف ، وهذه املرحلة فرغ منها :املرحلة األوىل 
  . مجع املعلومات ، وهذه كذلك قد فرغ منها :املرحلة الثانية 
ي  وتكون بتفجري موكبه أثناء مرور موكبه يف أسفل اجلسر الواصل بـني الـدائر           ،) املتفجرات   ( طريقة القتل : املرحلة الثالثة   

الشمايل والشرقي وعلى جانيب الطريق بداية املنعطف مع قيام جمموعة التأكيد واإلجهاز من التأكد من مقتله وإال قامت بالتعامل     
   . ادة للدروعمع املوكب بالقذائف املض

وعـة مجـع    وهذه املرحلة من اختصاص جمموعة أو طاقم التنفيذ وحددت طريقة التصفية على ضوء املعلومات املستقاة من جمم                
  .املعلومات 

وهذه املرحلة تتوالها القيادة وتبنيها يف مثالنا هذا على ضوء املعلومات الواردة إليها كاملعلومات : ) وضع اخلطة ( املرحلة الرابعة 
   .املسرودة أعاله 

  .انتهى كالم األخوة حفظهم اهللا 
قعية ونسبة النجاح املتوقعة ، وغالباً ميكن للقيادة إعـداد           الظروف الوا   وضع اخلطة  يراعى يف : ونقول مستعينني باهللا جل وعال      

أكثر من خطة والترجيح بينها وتوقع أسوأ االحتماالت لتبىن عليها اخلطة ، كما يلزم إعداد خطط بديلة يف حال تعثـر اخلطـة         
ربيد من متدريب املعسكر    األصلية ، ونرى أن من املناسب أن ال نذكر خطة معينة يف هذا الوقت ، ونرحب بأي مشاركة عرب ال                   

يقترحون فيها خطة معينة حسب ما مت شرحه يف الدروس السابقة ، وال خيفى أن اخلطط ختتلف حبسب اختالف نوع العمليـة                   
اخلطف وكالمها ختتلفان عن عملية اقتحام السجون واملهم أن وضع اخلطة هو حصيلة مهمات      فعملية االغتيال ختتلف عن عملية    

موعات العمل ، وهذه املرحلة فيها جمال واسع لإلبداع واالبتكار وهو أمر يعزز جناح العملية كثرياً حيـث إن                   يقوم بتنفيذها جم  
االبتكار والتجديد يبعثر أوراق العدو وخيلط أوراقه وحساباته ويربك احتياطاته األمنية ويشل قدراته بسبب عنصر املفاجأة ، لذا    

  .فليس للخطط قوالب جامدة ال تتعداها 
  :هذه املرحلة يتم فيها حتديد املراحل الالحقة وتكون متضمنة هلا ولكيفياا وهي و

  . التدريب على اخلطة املرسومة ذاا :املرحلة اخلامسة 
  . التنفيذ :املرحلة السادسة 
  . االنسحاب وأخذ التمام :املرحلة السابعة 

وضع هذه اخلطة االنتباه إىل أمر مهم وهو أن القيادة هنا مل تذكر لذلك على األخوة الكرام الذين قاموا بإرسال هذه املعلومات و 
ومل حيددوا مكان األطقم بالـضبط ومل  ) وال طاقم اهلجوم .... وال طاقم قطع الطريق  .... طاقم احلماية   ( عدد جمموعة التنفيذ    
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وعات وال حىت السواتر األمنية الالزمة يف   يذكروا كذلك عدد السيارات املستخدمة يف العملية وال الغطاء املناسب القتراب ام           
عملية االنسحاب وغري ذلك من األمور الالزم توفرها يف اخلطة ، وجيب تدريب األفراد على تنفيذها وسـنحاول يف األعـداد                 

لية حتريـر  القادمة مناقشة مثل هذه املشاريع ونتمىن لو كان يف املقترحات القادمة شيء من التنويع كعملية اختطاف مثالً أو عم         
  .رهائن أو اقتحام سجون ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
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  مهارات التحرك داخل املدن: فصل 
وهو مناقشة خمطط وعمل سري ،  االستفسارات حول بعض املسائل املهمة       سنكمل فيه اجلواب عن بعض    لدينا درس مهم    اليوم  

أمنيات العمل وسالمته جند أنفسنا مضطرين لتجاوز بعض األسئلة حلني جناح    داخل املدينة ، ولكن كما ذكرنا يف البداية بسبب          
، مكان سنقوم بذكر ما نستطيع لذلك نعد اجلميع أنه على حسب اإل، خوة القيام ا اصة اليت ينوي اإلأو متام بعض العمليات اخل

  . إىل حني خبطورة جل ما قد يتسبب على العمل سنؤو
، اب وهو كيفية احلركة والقتال داخل املدن وطريقة فك احلصار واالنسحاب بأقـل اخلـسائر                ل يطرحه بعض الشب   اؤهنا تس 
وهو منقول بشي من    ،   للشيخ يوسف العيريي رمحة اهللا خبصوص القتال وطريقة احلركة داخل املدينة             اً نفيس اًكالمهنا  نورد  وس

واألدغال ، ويف هـذه   يف املدن هي أضعاف األخطار يف اجلبالاألخطار احمليطة بااهد ن إ: (  ، قال البتار رمحه اهللا التصرف
أن مهارات القتال يف املدن و  ،خالهلا حجم املشقة يف هذا امليدان  على عدد من املهارات يف املدن يتضح منسننبه أدناهاإلجابة 

  .هي مهارات املدن  يةعن مهارات القتال يف اجلبال واألدغال ، مع العلم أن أكثر وأصعب املهارات القتال ختتلف
بأن تتمركـز جمموعـة أو    وذلك، يعرف ااهد بأن التحرك اجلماعي أثناء القتال يف املدن يكون عن طريق الوثبات  والبد أن

اموعة املتحركة ساتراً وتبدأ التغطية على جمموعة التغطيـة    شخص للتغطية أثناء حترك جمموعة أو فرد ، ومن مث يتخذ الفرد أو            
األيسر ألن زاوية  األمر بالتناوب ، و البد للمجاهد أن يتقن الرماية من أي كتف سواء كان األمين أو قة ، وهكذا يكونالساب

   .يراعي عدم ظهوره أثناء الرماية أو ظهور ظله املبىن هي اليت تفرض عليه الرماية بأي كتف ، كما جيب عليه أن
ااهد أال يظهـر بنفـسه    على؛ التعرض لنريان العدو أثناء التحرك يف املناطق املبنية لتقليل   :املبنية كيفية التحرك داخل املناطق

واختاذ السواتر ، وعليه جتنب املـرور يف األمـاكن املفتوحـة     كهدف ، وعليه أن يقوم بكل ما يستطيعه من عمليات اإلخفاء
رماية تغطية من إخوانه أو من  ( ليه باملرور حتت غطاء ناري   جرب على املرور فع   عدمية املنافذ ، وإذا أُ     كالشوارع واحلدائق واألزقة  

الساتر املناسب قبل أن  بشكل متعرج أو زاحفاً ، وعليه أن خيتار بالنظر ارد املوقع التايل الذي يوفر له  أو دخاين أو)رمايته هو 
ركه من موقع آلخر بكل سرعة وحذر ، وإذا ، والبد أن يكون حت يتحرك من موقعه إليه ، وعليه أن خيفي حتركاته بكافة الوسائل

املواقع املتوقع  عند التحرك من موقع آلخر فعليه أن يغطي حتركه باستخدام نريان سالحه الشخصي ضد كان يتوقع تعرضه للنريان
 ، وجيب عليه باستطالع اجلانب اآلخر الذي سينتقل إليه      ، وعليه إذا أراد تسور اجلدران أن يقوم       فيها  وجود أحد ينتظر ظهوره     

أن  لتسور اجلدار عن طريقها ، كما جيب عليه أن يتجه بسرعة حنو اجلدار ، وعليه إذا تـسور                  قبل ذلك أن حيدد أسهل منطقة     
ال أااهد إذا أراد مراقبة أحد الـشوارع         خيفض جسمه ويلصقه باجلدار أثناء القفز والرتول بسرعة إىل الطرف اآلخر ، وعلى            

مـن   أو زاوية الباب ، بل عليه االنبطاح وإظهار جزء يسري من رأسه مما ميكنـه               كله من زاوية الشارع   يظهر جسمه أو رأسه     
  . احلاجة إلظهار شيء من رأسه  استطالع الشارع ، كما ميكنه استخدام املرآة من االستطالع بعكس صورة الشارع دون

 ما تكون هي نقاط متركز أفراد       املرور أمام النوافذ اليت عادةً      املدن من أكثر املخاطر اليت يتعرض هلا ااهد يف       و :النوافذ يف املدن    
النوافذ ، وعليه أن  نوافذ للدور األرضي ، و نوافذ األقبية ، وعلى ااهد أن يكون حذراً من هذه: نوعني  العدو ، والنوافذ على

االحنناء حتت مستوى النافذة وااللتصاق باجلدار والعبور يلزم منه  حيسن العبور من أمام هذه النوافذ فنوافذ الدور األرضي عبورها
للخطر مبرورها أمـام     واألقبية يلزم ااهد لعبورها أن يقفز فوق مستوى النافذة للعبور دون أن يعرض ساقيه              بسرعة وهدوء ،  



 

 ٧٧

 دورة التنفيذ .. كتاب البتار

نه وبينها للعبور ، وعلى ااهد أن فعليه أن يتخذ ساتراً حيول بي النافذة ، فإذا كانت النافذة ذات سعة يصعب القفز فوقها والعبور
حتت نريانه أو يكون     استخدام األبواب كمداخل وخمارج للعبور ، فغالباً ما يكون العدو قد وضع هذه األبواب              يتنبه ويبتعد عن  

وهذه  ( ج ، فعلى ااهد استخدام النوافذ للدخول أو اخلرو       استخدم الشراك اخلداعية واأللغام لقتل كل من أراد العبور منها ،          
ال يقوم األخ برماية قنبلة أو اثنتني هجومية أو دخانية حىت تغطي عملية انكشافه للعدو إو، من فعلها فجيد متكن األخ  ن  إاألمور  

، أو حياول دخول املباين بالتسلق فوقها   أو يقوم بفتح فتحات جديدة خاصة به    )حىت يتمكن من الوصول إىل أقرب ساتر مالئم       
أال يعرب يف مناطق مكشوفة دون غطاء ناري أو دخاين أو من خالل سـواتر ، وإذا           ها بالرتول من أعالها ، وعليه     أو اخلروج من  

التحرك داخل املبىن جيب عليه  أثناءولذلك فعليه أال يعرب بشكل مستقيم وجيب عليه التحرك وبكل سرعة بشكل متعرج ،  اضطر
على األفراد أن ارج والذي عادة ما يركز عليها ، العدو من الداخل أو اخل لقاتأن يتجنب االلتصاق باألبواب والنوافذ لتجنب ط

   . أمتار أثناء التحرك داخل املدن٥-٣مسافة من  يتركوا بينهم
الدخول من النوافذ واألبواب  على ااهد أن خيتار نقطة دخوله قبل التحرك إىل املبىن ، و عليه جتنب  :والغرف كيفية تطهري املباين

تقدمه إىل املبىن ، و عليه أن يفتح فتحات للدخول إىل املبىن باستخدام               و عليه أن يستخدم الدخان أو قوة النريان للتغطية على          ،
يستخدم القنابل اليدوية للدخول إىل أي فناء يف  الصواريخ لتجنب استخدام النوافذ واألبواب ، كما جيب عليه أن     املتفجرات أو 

مـن   انفجار القنبلة اليدوية مباشرة حىت ال يعطي العدو الفرصة كي يلتقط أنفاسه ، و البد               ن دخوله بعد  املبىن ، والبد أن يكو    
املباين هو التطهري من أعلى إىل أسفل ، ويـتم    أفضل أسلوب لتطهري  وإجياد محاية من أحد الزمالء أثناء الدخول لتطهري الغرفة ،           

 لتسلق باحلبال أو عرب أنابيب املياه أو السالمل أو األشجار أو من خالل أسـطح سواء با ، الصعود إىل أعلى املباين بأي أسلوب
اخلطاف ، فعليه أن يتـدرب علـى صـناعة     املباين ااورة أو بأي أسلوب آخر ، والبد للمقاتل أن يتقن التسلق باحلبال ذات     

د على احلبل بينها متر تقريباً لتـساعد  قَ عوالتسلق من خالله ، ويستحسن وضع اف وربطه باحلبل ورميه على سطح املبىناخلطّ
فهذه ) اهلرنز ( التسلق اخلاصة  ، كما جيب على املقاتل التدرب على الرتول باحلبال من أعلى املبىن عن طريق حبال على التسلق

  . املطلة على اخلارج بكل سهولة احلبال متكن من الرتول من أعلى املبىن ومتشيط الغرف
ألا تستخدم بشكل  جيب على ااهد أن يتقن استخدام القنابل اليدوية : املناطق املبنية والغرف نابل اليدوية يفكيفية استخدام الق

عليه أن يعرف طرق إلقاء القنبلة وكل غرفة أو فتحة أو درج ،  مكثف يف قتال املدن ، فيلزم ااهد أن يستخدم القنبلة يف تطهري
عليه أن    طريق التدرب كيف يصوب ويرمي القنبلة بدقة على املكان املطلوب ، كما جيب             يتقن عن  على كافة األوضاع ، وأن    

يعيدها عليه قبل االنفجار ، وجيب عليه أن يعـرف   يتدرب على توقيت صاعق القنبلة ومىت يرميها ملنع إعطاء العدو الفرصة بأن    
 كان منبطحاً وعلى مجيع األوضاع ، وعليه أن يعرف حيمل سالحاً باليد األخرى وإذا    طرق سحب مسمار أمان القنبلة إذا كان      

إىل معلومات تفيـد العـدو ،    حيتفظ بذراع األمان بعد رمي القنبلة خشية أخذ البصمات أو معرفة نوع القنبلة والتوصل    كيف
   . املباينتدمريها ليتمكن من أخذ احليطة والسواتر أثناء تطهري وعلى ااهد أن يعرف مدى تأثري شظايا القنبلة وقوة

إتقان الفرد للمهارات القتالية ،  كما أن جناح العمليات داخل املباين متوقف على  :مواقع الرماية ألي سالح يستخدمه   كيف خيتار 
 لن تؤدي غرضها ؛أو اهلجوم أو االنسحاب أو التحرك للفرد أو للجماعة  إال أن هذه املهارات لن تؤدي غرضها سواء يف الدفاع

رأس ماله ومن اخلطأ أن يفرط فيها  قاتل توجيه نريانه على العدو وإسكاته ، فالقوة النارية لدى املقاتل يف املدن هي      امل حىت حيسن 
ومىت يرمي ؟ وأين يرمي ؟ وملاذا يرمي ؟ ومباذا يرمي ؟ ومن أين يرمي ؟ ،  أو يرميها دون فائدة ، وعليه أن يعرف كيف يرمي ؟
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ميكنه من التفاعل مع هـذه   ماذكاء والبديهة واحلزم والشجاعة البد أن يكون لديه من ال و،مطالب ملحة على ااهد  هذه هي
أين يرمي ؟ فعليه أن يبحث دائماً عن املوقع املالئم للرماية حبيث  من: املطالب بكل سرعة أثناء القتال ، ومن ضمن هذه املطالب 

منها العـدو يف حتركـه ،     وحياول جتنب الزوايا امليتة اليت يستفيد، ويستفيد هو من نريانه بشكل كامل      العدو ال يتعرض لنريان  
عدها الرامي النوافذ أو من فوق األسطح ، أو من فتحات صغرية ي فيختار زوايا املباين أو الرماية من خلف اجلدران أو من أطراف

فوق األرصفة  و من داخل أحواض الزراعة يف وسط الشوارع أهرملية جمهزة أو من داخل فتحات شبكة امليا ، أو من وراء سواتر
اخللفي حىت ال يرتد اللهب عليه ، وعليه أن خيتـار       ، وعليه أن يف حال استخدام األسلحة املضادة للدروع أن يبتعد عن احلائط            

ترفع املدفع بزاوية  نالرئيسة ، وجيب أن يعرف أن الدبابات يف حال اقتراا من املبىن فإا ال تستطيع أ املواقع املطلة على الشوارع
أن يستخدم أسطح املنازل املطلة على الشوارع الرئيـسة   درجة لتصوب القذيفة إىل سطح املبىن وهذا ما يتيح للرامي     ٤٥تفوق  

للرماية أن  ااهد أن زجاج النوافذ تشكل خطراً عليه فيجب عليه قبل أن يتخذ النوافذ مكاناً لضرب اآلليات ، والبد من تنبيه
أيضاً أن يغطي النافذة بـشبك حديـدي صـغري     مجيع الزجاج ملنع إصابته ا يف حال حصول انفجار قريب منه ، وعليهيزيل 

   .واليت ميكن أن يرميها أفراد العدو من خارج املبىن الفتحات ملنع دخول القنابل اليدوية عليه
لألفراد جيب استخدام التمويه واإلخفاء  لعدو وحتقيق األمنللتمكن من إاك ا  :والتمويه واإلخفاء واختاذ الـسواتر   كيفية التحرك 

دراسة املنطقة بعناية ، ليتم التركيز على جعل املعدات واألسـلحة واألفـراد              والسواتر مبهارة ، أول خطوات التمويه البد من       
يكن هناك تدمري وشقوق يف املباين       بنفس املظاهر الطبيعية للمنطقة ، ال حتاول إحداث فتحات يف املباين للرماية إذا مل              واآلليات

غالباً ما يكشف املكان ، ال تستخدم املواد املضيئة والالمعـة يف موقعـك               من جراء احلرب ، ال حتاول املبالغة يف التمويه فهو         
 مناسب إلخفـاء   الظالم ساتر طبيعي ممتاز للتخفي واحلركة ، ظل اجلدران واملباين         وأو للقصف العشوائي ،      فيعرضك للكشف 

االقتراب ، حاول إخفاء ملعان جـسمك أو معـداتك أو            ميكن أن مييز من حتت الظل إال بعد        اآلليات واملعدات ألن البعيد ال    
ملنع إثارة  الفلني احملروق ، ضع األقمشة املبللة حتت فوهة السالح من أين نوع أثناء الرماية أسلحتك باستخدام الفحم أو الطني أو

ااورة والغرف األخرى يف املبىن مضاءة األنوار فحـاول          ن داخل الغرف يف الليل ، وإذا كانت املباين        الغبار ، حاول الرماية م    
وميضها مع اإلطالق    إلخفاء هلب البندقية ، وجيب عليك إخفاء فوهة البندقية أثناء الرماية حىت ال يظهر              الرماية واألنوار مضاءة  

   .باستطالعه ة للعدو السترتافه وتشتيت انتباهه وإفقاده الثقةليكشف مكانك ، من املناسب افتعال أهداف ومهي
، على ااهدين يف هذه احلال كسر احلصار املفروض عليهم   عندما يتم حصار ااهدين وحماولة عزهلم والقضاء عليهم بعد ذلك         

،  ذلك االنسحاب إىل عدة اجتاهـات ، ومن بعد  ، أو توزيع اموعة إىل عدة جمموعات  بالقوة يف نقطة واحدة وفتح ثغرة فيها      
ومن املهم أثناء اهلجوم واقتحـام       ،   مع مراعاة التركيز عند اهلجوم على أضعف النقاط املوجودة لدى العدو لفتح الثغرات فيها             

وبان وإذا فشل هذان األسـل  ، مع رمي القنابل وأيضا مضادات الدروع  القوات احملاصرة على ااهدين أن تكون الرماية بكثافة       
  . يقوم ااهدون مبحاولة االختالط بالسكان، واالندماج معهم حىت يتمكنوا من اخلروج من املنطقة

 . وحماولة االستفادة من احلركة والتنقل داخل املناطق املكشوفة والبنايات السكنية أعاله واهللا اهلادي إىل سواء السبيل 
  


